
HR Manager bij Alpine Hearing Protection 

Parttime, Midden-Nederland (hybride kantoor/ thuis) 

 

Ons team (vandaag 40 FTE) groeit, onze ambities groeien en daarmee groeien onze HR 

uitdagingen.  Een hecht en effectief team is belangrijker dan ooit en daar hoort een sterkt 

HR-beleid bij. Wij zijn daarom op zoek naar een ambitieuze HR Manager voor 2 à 3 dagen 

per week die samen met ons de organisatie naar het volgende level kan brengen. 

 

We zoeken een HR professional die zowel de grote lijnen kan uitzetten als het leuk vindt met 

de voeten in de klei te staan. In deze gevarieerde rol ben je namelijk zowel tactisch-

strategisch als operationeel aan het werk. 

 

We zijn op zoek naar een HR generalist die ervaring heeft op het gehele brede HR vak. Het 

is een solo positie. Vanzelfsprekend heb jij kennis van HR-processen en meerdere HR-

disciplines, waaronder beloningsbeleid, verzuim & vitaliteit, beoordelingsbeleid en werven en 

selecteren van nieuwe collega’s. 

 

We dagen je uit om met je eigen en eigentijdse visie ons HR-beleid naar een nieuw niveau 

te tillen. Je neemt de tijd voor mensen, gaat graag met ze in gesprek en daagt je collega 's 

samen met het management team uit om zich te ontwikkelen.  

 

De verantwoordelijkheid voor people management (sturen op inzetbaarheid, performance, 

vitaliteit etc.) ligt bij de managers, met jouw ondersteuning. Jij adviseert desgevraagd op 

leiderschap, nieuwe trends & ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Je bent dus op de 

hoogte van de laatste trends & ontwikkelingen en wet- & regelgeving op HR-gebied. Jij bent 

de verbindende factor binnen de organisatie op instroom, doorstroom en uitstroom.  

 

We zijn op zoek naar een stevige persoonlijkheid en die zich goed staande weet te houden 

binnen de organisatie. Als persoon heb je uitstekende interpersoonlijke vaardigheden.  

 

Waar begin je? 

Allereerst zorg je er natuurlijk voor dat de basis op orde is; de HR-processen gedurende de 

gehele employee lifecycle, waaronder contracten, on/off boarding, transfers & visas. 

Daarnaast adviseer en ondersteun je de leidinggevenden over HR gerelateerde 

onderwerpen, denk aan health & wellbeing, verzuim, compliance en legal vraagstukken. Je 

identificeert en implementeert verbetermogelijkheden voor de organisatie op basis van de 

periodieke medewerkstevredenheidsonderzoeken en eigen inzicht. 

Tot slot ontplooi je initiatieven om deelgebieden te verbeteren: performance management, 

personal development, training, compensation & benefits, talent management.  

Uiteraard kies je hierin prioriteiten en ga je eerst aan de slag met projecten die het meeste 

werk toevoegen. Niet alles tegelijk! Daarnaast kan je voor specifieke specialismes gebruik  

maken van externe bureaus (bijvoorbeeld de ARBO-dienst). 

 

Kortom, je verantwoordelijkheden zijn: 

• Strategisch / tactisch 

o Vertalen van organisatiedoelen naar strategisch HR beleid; 

o Implementeren van HR beleid en ontwikkelen van HR instrumenten; 

o Initiëren en uitvoeren van verbeteriniatieven op HR deelgebieden; 



o Advies en ondersteuning management. 

• Tactisch / operationeel 

o Het werven en selecteren van nieuwe Alpine collega’s; 

o Het on- en offboarden van medewerkers; 

o Begeleiding van belangrijke processen 

(bijvoorbeeld de jaarlijkse performance management cycle); 

o Verzuimbegeleiding; 

o Inzichtelijk maken van HR data en presenteren inzichten en acties; 

o (Samen met finance) zorgen voor een volledige HR administratie. 

 

Een uitdagende rol dus, met veel verantwoordelijkheid! Bij Alpine communiceren we in zeer 

korte lijnen met elkaar, zijn oplossingsgericht en vinden plezier in het dagelijkse werk heel 

belangrijk.  

 

Over Alpine 

Wereldwijd lopen een miljard jonge mensen risico op ernstige gehoorschade, aldus de World 

Health Organization. Alpine Hearing Protection zet zich al 25 jaar in om dit serieuze 

gezondheidsprobleem aan te pakken door middel van het aanbieden van passende 

gehoorbescherming. Deze Nederlandse “scale-up”, PE-owned, is marktleider in 

gehoorbescherming en heeft een eenvoudige ambitie: het beste en grootste merk in 

gehoorbescherming ter wereld bouwen. 

 

Alpine, met kantoren in Nederland, Frankrijk en Duitsland, is wereldwijd vertegenwoordigd, 

online (Amazon, Bol.com en eigen webshops), offline in grote ketens (Etos, Kruidvat, Müller, 

Boots) en speciaalzaken en op vele grote festivals (Lowlands, Sziget) en 

motorsportevenenementen (F1, MotoGP) in binnen- en buitenland. 

 

Wat vragen wij 

• HBO werk- en denkniveau; 

• 16 - 24 uur per week beschikbaar; 

• Minimaal 6 jaar ervaring in het HR vakgebied; 

• Kennis en ervaring van arbeidsrecht en sociale wetgeving; 

• Ervaring met projectmatig werken; 

• Sociaal, zelfstandig, flexibel, oplossingsgericht, integer, hands-on; 

• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels. 

 

Wat bieden wij 

• Uiteraard marktconforme arbeidsvoorwaarden 

• Een scale-up omgeving waar je echt impact kan maken!;  

• Een plek in een dynamisch en jong team, met grote ambities;  

• Veel ruimte voor eigen ideeën;  

• Een open cultuur met meer dan 40 collega's die je allemaal bij naam kent;  

• En bijna vergeten… Alpine bezoekt bijna ieder festival, concertzaal of Formule 1 -race 

in Europa en daarbuiten! Genoeg ontspanning en plezier dus! 

 



Is deze rol je op het lijf geschreven? Stuur dan een korte omschrijving van wie jij bent, wat je 

gedaan hebt en waarom we jou moeten uitnodigen naar jobs@alpine.nl ter attentie van 

Nienke van Dijk.  
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