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Human Resource Manager 

HofmanDujardin is een bureau met veertig architecten en ontwerpers. Vanuit onze filosofie 

Shaping Intuition, werken wij aan inspirerende architectuur- en interieurprojecten. Wij maken 

diverse ontwerpen op schaalniveaus van grote gebouwen tot interieurs en meubels, voor zowel 

professionele opdrachtgevers als particulieren. Ons team is inclusief en internationaal, met 

zestien verschillende nationaliteiten en achtergronden.  

 

Wij zijn op zoek naar een empathische en veelzijdige HR manager met gevoel voor mensen en 

het herkennen van talent. Samen met jou zorgen we voor een vitaal team waarin medewerkers 

zich goed voelen en het beste uit zichzelf halen. Je draagt zorg voor het welzijn van bestaande 

werknemers, hun ontwikkeling en professionele ambities. Daarnaast vorm je een spil in de groei 

en uitbreiding van het bureau en werk je aan inclusieve en gebalanceerde ontwerpteams. 

 

HofmanDujardin biedt een baan waarin jouw kennis en kunde op veel vlakken wordt uitgedaagd. 

Vanuit de filosofie geef je samen met de directie vorm aan HR-plannen, -beleid en -activiteiten. 

Je bent een teamplayer die goed zelfstandig werkt, je ziet kansen en neemt initiatief. Met de 

directie en teamleiders breng je behoeften in kaart voor bestaande werknemers en nieuwe 

collega’s. Je schrijft vacatures en weet getalenteerde architecten en ontwerpers aan te trekken.  

 

Je hebt een genereuze en toegankelijke persoonlijkheid en bent het eerste aanspreekpunt voor 

HR vragen van medewerkers. Je zorgt dat nieuw beleid en wetgeving wordt geïmplementeerd, 

gecommuniceerd en terug te vinden is. De personeelsadministratie is jouw verantwoordelijkheid, 

je maakt contracten, rapportages en op en bent op de hoogte van de CAO. Ook bereid je 

contract- en functioneringsgesprekken maakt notulen voor personeelsdossiers. Vanwege het 

internationale team is goede beheersing van Engels en Nederlands een must. 

 

Wie ben jij 

- Empathische, toegankelijke en professionele persoonlijkheid 

- 4 jaar ervaring in HR, inzicht en kunde in personeelsbeleid 

- Gevoel voor mensen, herkennen van talent en interesses 

- Teamplayer, georganiseerd en zelfstandig 

- Kennis van relevante wet- en regelgeving 

- HBO/WO werk- en denkniveau 
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Wat bieden wij 
- Uitdagende baan met diverse verantwoordelijkheden 

- Ruimte om samen vorm te geven aan plannen en werkzaamheden 

- Kansen om te ontwikkelen en groeien binnen het bureau 

- Een internationaal team van 40 enthousiaste collega’s  

- Een inspirerende, dynamische werkomgeving 

- Marktconform salaris (CAO Architecten) en 30 vakantiedagen 

 

We kijken uit naar je sollicitatie! Stuur je motivatie, cv en eventuele referenties naar 

jobs@hofmandujardin.nl t.a.v. Barbara Dujardin onder vermelding van Human Resource  

manager. 

 

Functie titel 

Human Resource manager 

Aantal uur 

28-32 

Locatie 

Diemen, Amsterdam 

Vereist opleidingsniveau 

HBO/WO denkniveau 

Aantal Jaren ervaring 

>4 

Salaris indicatie 

Conform CAO Architecten 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Berichten die door 
derden verstuurd worden in het kader van deze vacature worden als niet ontvangen beschouwd. 
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