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Fruity Line, opgericht in 2008, is een jonge, sterk groeiende, internationaal opererende 

onderneming met een focus op het produceren van verse, premium vruchten- en 

groentesappen, smoothies en shots. Fruity Line is Europees marktleider sinds 2015 en 

we doen er alles aan om die titel te vervullen en behouden. Fruity Line zoekt continu 

naar raw en verse producten rechtstreeks uit de natuur. We sourcen wereldwijd de 

meest smaakvolle groenten en fruit die we rechtstreeks naar onze Nederlandse 

productiefaciliteit in Ochten transporteren. De onderneming telt momenteel ca. 375 

medewerkers. De bedrijfscultuur van Fruity Line kenmerkt zich als betrokken, hands-

on en no-nonsense. De ondernemersgeest is duidelijk aanwezig binnen het bedrijf en 

er heerst een zeer sterk gevoel voor kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsbeleving. 
 

 
 
Ter uitbreiding van ons HR team zijn we per direct op zoek naar een fulltime junior HR Adviseur. 
 
De afdeling HR bestaat momenteel uit 5 medewerkers; HR Manager, HR adviseur, Salarisadministrateur, 
Opleidingscoördinator en een Administratief medewerkster.   
Als startend HR Adviseur geef jij met veel plezier invulling aan een brede HR advies functie met 
hoofdzakelijk taken op operationeel en tactisch niveau.  
Werving & selectie maakt onderdeel uit van je functie. Je gaat je bezighouden met het opzetten en 
onderhouden van een netwerk binnen scholen en opleidingsinstituten ten behoeve van de werving. Je gaat actief op 
zoek naar kandidaten door middel van verschillende (sociale) media kanalen. Je schrijft en plaatst wervende 
vacatureteksten op de website, sociale media en job-boards; Daarnaast ga je het on-boarding proces verder vorm 
geven en onderhouden. 
Een ander belangrijk onderdeel van je werkzaamheden zullen bestaan uit het faciliteren en coördineren van 
opleidingen. Zowel bedrijfsbrede als individuele opleidingstrajecten vallen hieronder. 
Je bent medeverantwoordelijk voor de functioneringscyclus en/of voortgangsgesprekken. Verder wordt er verwacht 
dat het bijdraagt aan het maken en opstellen van  HR analyses en rapportages. 

 

 
Profiel 
In deze functie is het van belang dat je in staat bent informatie snel eigen te maken, zelfstandig en proactief te 
werk te kan gaan. Je bent in staat snel te schakelen tussen diverse werkzaamheden zonder de prioriteiten uit het 
oog te verliezen. Je bent in bezit van een afgeronde HBO opleiding richting HR en hebt 0-2  jaar werkervaring 
binnen soortgelijke functie.  
 Je bent voor minimaal 32 uur per week beschikbaar. 
 Je beschikt over actuele kennis van relevante wet- en regelgeving en weet deze te vertalen naar 

consequenties en/of mogelijkheden binnen de organisatie. 
 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal perfect in woord en geschrift. 
 

 
 
Informatie: 
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met: 
Hilde van Duijn: 0344-672030 
Schriftelijke sollicitatie met CV graag per mail naar: Hilde.vanDuijn@fruity-line.nl 

 


