
Welkom bij Ons Huis 
 
Zo’n 10.000 mensen hebben een thuis bij ons. Dat maakt ons trots en geeft ons energie. 

Ons Huis? Dat zijn wij, 56 collega’s die samen zorgen voor betaalbare huurwoningen in 

prettige buurten in Enschede en omgeving. 

 

Bij alles wat Ons Huis doet, staan onze kernwaarden centraal: Samen, Betrokken, Persoonlijk en Ontwikkelend. We 

houden van een persoonlijke benadering. Niet alleen bij huurders en woningzoekenden, maar ook bij gemeente, 

huurdersorganisatie, zorgpartijen en collega-corporaties. Het gaat immers áltijd om mensen. In ons werk en als 

organisatie blijven we ons ontwikkelen, zodat we ons steeds sterk kunnen maken voor kwetsbare groepen en 

maatschappelijke issues. Wonen doen we samen. 
  
Daarom zoeken wij een  

HR adviseur (24-28 uur) 
 

Dit heb jij in huis 

In deze baan is geen dag hetzelfde. Wij zijn een organisatie in ontwikkeling en daardoor komen allerlei vraagstukken 

voorbij. Het is daarom fijn als je al meerdere jaren werkt aan HRM-vraagstukken op zowel operationeel als strategisch 

niveau én een opleiding volgde richting HRM. Volgde je deze opleiding op HBO niveau? Dan zijn we helemaal tevreden. 

 

Zo werk jij aan Ons Huis 

Als HR adviseur werk je zelfstandig binnen je vakgebied. Zoals we net al zeiden, houd jij je bezig met allerlei 

vraagstukken binnen het HRM vak. Het gaat om operationele, tactische én strategische onderwerpen waarin jij vooral 

een inhoudelijk adviserende rol hebt. Samen met alle andere collega’s lever je een waardevolle bijdrage aan onze 

strategische doelen. Daarnaast praat je regelmatig met de directeur-bestuurder en het MT en geef je heldere adviezen 

over de ontwikkeling in de organisatie. Je houdt ervan om richting te geven, nieuwe dingen te proberen, collega’s te 

motiveren en ze met elkaar te verbinden. Ook zorg je ervoor dat zaken gerealiseerd worden. 

 

De functie van HR adviseur is relatief nieuw binnen Ons Huis. Jij krijgt de ruimte om hier verder invulling aan te geven. 

Natuurlijk wel met de nodige dosis optimisme en positiviteit! 

 

Dit hebben wij in huis 

Het beste dat we je kunnen bieden, dat is dat je je bij ons thuis voelt en dat je je nooit hoeft te vervelen met deze 

uitdagende baan. Met 56 collega’s waar je op kunt bouwen.  

 

Verder krijg je:  

• Een veelzijdige, brede functie in een inspirerende (werk)omgeving 

• Een innoverende, duurzame en ambitieuze woningcorporatie die 

luistert naar haar klanten   

• Veel vrijheid in je functie en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling  

• Een salaris volgens de CAO Woondiensten, in schaal J 

 

Als je tot hier hebt doorgelezen, waar wacht je dan nog op? 
Stuur een e-mail met je cv en motivatie naar 
sollicitatie@onshuis.com. We kijken uit naar jouw verhaal! 
 

Je kunt tot en met 14 april a.s. reageren op deze functie.  
De eerste gesprekken vinden plaats op maandag 19 april.  
De tweede gespreksronde is gepland op donderdag 22 april                                                                                                         
en maandag 26 april.  
 
Heb je nog vragen? Bel Francine van Deursen op 06 39 08 16 17.  
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