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Voor het HR Team van BioConnection, welke momenteel bestaat uit 3 personen, zijn wij op zoek naar een HR Director om bij te dragen 
aan de verdere groei van onze organisatie. Door de snelle groei die wij de afgelopen jaren hebben doorgemaakt, waarbij we van een 
kleine organisatie zijn gegroeid naar een organisatie met ongeveer 100 werknemers, liggen er mooie uitdagingen om BioConnection en 
de HR organisatie verder te professionaliseren. Als HR Director leid jij deze stappen, met jouw kennis en kunde, tot een succes. 
Samen met het HR team ben je verantwoordelijk voor alle aspecten van HR binnen BioConnection. Jij ziet de HR behoefte binnen de 
organisatie, bepaalt met het MT de strategie en vertaalt dit naar concrete acties. Je draagt zorg voor de kwaliteit van de uitvoering van 
het HR-beleid en bent de verbinding tussen de organisatie en de medewerkers. 

WAT JIJ GAAT DOEN
• Je adviseert het MT aangaande de HR strategie met jouw actuele kennis op het gebied van de markt en HR regelgeving
• Als onderdeel van en in overleg met het MT zet je deze strategie om in beleid en procedures, welke je samen met je HR team 

verder tot uitvoer brengt.
• Daarnaast coach, ondersteun en adviseer je (gevraagd en ongevraagd) leidinggevende met: werving & selectie, functioneren 

talentontwikkeling en opleidingsbehoefte van medewerkers, (strategische) personeelsplanning en (complexe) verzuim zaken.
• Je geeft leiding aan het HR team
• Je zorgt voor het uitdragen van onze cultuur, normen en waarden en hierover adviseer je leidinggevenden, teams en 

medewerkers

WIJ VRAGEN
• Hbo+/wo werk en denkniveau en een afgeronde HR-studie
• Ruime ervaring binnen HR en bij voorkeur als leidinggevende
• Dat je stevig in je schoenen staat, besluitvaardig en oplossings- en resultaatgericht bent
• Daarnaast ben je integer, empathisch, flexibel, proactief en communicatief vaardig

WIJ BIEDEN
• Een aanstelling voor 32-40 uur per week 
• Marktconforme salariëring, pensioenregeling en secundaire voorwaarden 

zoals 30 vakantiedagen op fulltime basis en een bonusregeling
• Volop mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling

WIJ ZIJN
BioConnection is gespecialiseerd in contract manufacturing en services gericht op de ontwikkeling en productie van steriele (bio)
farmaceutische geneesmiddelen, zoals het afvullen in vials en spuiten en vriesdrogen voor zowel klinische onderzoeksmaterialen als 
commerciële productie. BioConnection heeft een sterke focus op kwaliteit wat zich laat zien in onze EMA en FDA-goedkeuring van 
onze productiefaciliteit. Wij voegen waarde toe aan onze klantprojecten door middel van onze expertise, toewijding, klantgerichtheid 
en flexibiliteit. Meer informatie vind je op onze website.

SOLLICITEREN
Ben je enthousiast over deze functie binnen BioConnection en herken je de uitdagingen die het werken binnen een jonge en  
groeiende organisatie met zich meebrengen? Stuur dan jouw motivatie en curriculum vitae naar vacatures@bioconnection.eu  
o.v.v. BC2241 / Manager HR. Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Dana Kalasek, HR Manager  
(0412-846039) of Anna-Myra Koopmans, Director QA/AP (06-83181606).

ACQUISITIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD
Cv’s die worden aangeleverd door uitzend-, detachering- of w&s bureaus aan werknemers van BioConnection zonder dat er vooraf een getekende samenwerkings-
overeenkomst is gesloten, worden gezien als eigendom van onze organisatie. Er zullen dan ook geen kosten worden betaald aan dit bureau, mocht een kandidaat 
worden aangenomen door onze organisatie, aangezien er vooraf geen getekende overeenkomst is gesloten.

VACATURE BC 2241 

HR DIRECTOR
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