
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst 

 

 

 

Lankhorst valt onder de WireCo WorldGroup. Lankhorst heeft in Nederland verschillende werkmaatschappijen. 

In deze functie worden met name werkzaamheden verricht voor  Lankhorst Engineered Products B.V. en Lankhorst 

Touwfabrieken. Lankhorst Engineered Products B.V. produceert en ontwikkelt hoogwaardige kunststof producten. 

Die worden gemaakt op basis van gerecyclede en nieuwe kunststoffen. Wij zijn Europees marktleider en werken 

vanuit een jarenlange traditie van creativiteit en innovatie. Altijd op zoek naar de juiste oplossing precies zoals de 

klant het wenst. Lankhorst Touwfabrieken is wereldwijd een toonaangevende leverancier van synthetische touw, 

heavy lift slings, staalkabel en hardware voor de maritieme en offshore industrie. De productie van onze producten 

vindt plaats in fabrieken binnen onze eigen organisatie.  
 

Onze ervaren en goed opgeleide professionals en hun expertise zorgen ervoor dat Lankhorst een solide partner is. Werken bij 

Lankhorst betekent meebouwen aan superieure kwaliteit en bijdragen aan een schoner milieu. Onze producten passen in een 

duurzame omgeving en dat is de toekomst. Dáár zijn wij trots op!  

Voor de afdeling HR van Lankhorst zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gedreven 
 

HR Business Partner (fulltime 36 uur) 
 

Je gaat samenwerken met twee collega’s, een Manager HR en een Medewerker HR.  

Wat ga je doen: 

 Adviseren van management op het gebied van in-, door- en uitstroom; 

 Je draagt ideeën aan voor het HR beleid en implementeert en verwezenlijkt het beleid; 

 Ondersteunen van leidinggevenden bij werving & selectie en onderhouden van contacten met externe partijen; 

 Aanwezig zijn bij management overleggen en hier een actieve bijdrage aan leveren.  

Wat wij bieden: 

 Een informele bedrijfscultuur met korte lijnen;  

 Een uitdagende werkomgeving;  

 Een brede functie met veel ruimte om de werkzaamheden naar eigen inzicht vorm te geven;  

 Mogelijkheid tot het volgen van vakgerichte cursussen of trainingen, zodat jij je kunt blijven ontwikkelen;  

 Een marktconform salaris. 
 

Wat vragen wij van jou: 

 HBO werk- en denkniveau, opleiding op het gebied van HRM; 

 Een aantal jaren ervaring in het vakgebied, bij voorkeur in een industriële omgeving; 

 Je voelt je eigenaar van alles wat er in het bedrijf gebeurt op het gebied van veiligheid; 

 Je beschikt over coachende vaardigheden, hebt overtuigingskracht en bent klantgericht.  
 
Bezoek onze website www.lankhorst-ep.com en www.lankhorstropes.com voor meer bedrijfsinformatie. Als je nog vragen 
hebt over de vacature neem dan contact op met Petra Giesing, Manager HR 06-53 57 50 53. Jouw schriftelijke sollicitatie 
voorzien van CV kan je sturen naar: jobs@lankhorst-ep.nl  

 Wij zoeken duurzaam talent! 

http://www.lankhorst-ep.com/
http://www.lankhorstropes.com/
mailto:jobs@lankhorst-ep.nl

