
MILabs is een snelgroeiende en uiterst innovatieve speler in de medische industrie. Vanuit haar 

hoofdkantoor op het Sciencepark Utrecht, levert het  state-of-the-art technologieën in PET, SPECT, 

Optical Imaging en X-Ray CT. De producten van MILabs concurreren succesvol met de grootste 

biomedische apparatenleveranciers ter wereld en worden wereldwijd door toonaangevende 

universiteiten, academische ziekenhuizen, CRO's en farmaceutische bedrijven ingezet voor baanbrekend 

biomedischonderzoek. Nu zijn we opzoek naar een all-round: 

 

HR Adviseur 

 

Als generalistisch HR adviseur ben je gesprekspartner voor management en medewerkers op het gebied 

van operationele en tactische HR vraagstukken. Daarnaast heb je een sterke focus op het ondersteunen 

en uitbouwen van MILabs internationale organisatie. Als mede verantwoordelijke durf je dingen in 

beweging te zetten. Je begrijpt wat de organisatie aan het doen is en waar ze naartoe wil. Competenties 

als een goed organiserend vermogen, goede analytisch vaardigheden en organisatiesensitiviteit zijn jou 

niet vreemd. 

Taken en verantwoordelijkheden: 

 Volgt, signaleert en analyseert relevante interne en externe ontwikkelingen en vertaalt deze 

ontwikkelingen naar consequenties en mogelijkheden voor de organisatie. 

 Verantwoordelijk voor het naleven van arbeidsvoorschriften en –wetgeving. 

 Begeleiden, adviseren en informeren op het gebied van performance, mobiliteit, vitaliteit, beloning, 

arbeidsvoorwaarden en ziekteverzuim. 

 Adviseren over HR thema’s als performance systemen, veranderende arbeidsmarkt en duurzame 

inzetbaarheid. 

 Verantwoordelijk voor werving, selectie en de bijbehorende administratieve afhandelingen. 

 Verantwoordelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden (o.a. opstellen van functieprofielen) die 

van belang zijn voor ISO certificering. 

 De administratieve verwerking van werkzaamheden die volgen uit de HR taken. 

Overige vereisten: 

 Je bent een gedreven, accurate, daadkrachtige en resultaatgerichte HR adviseur die voor het 

management de vanzelfsprekende gesprekspartner is op het gebied van HR zaken. 

 Je bent juridisch sterk onderlegd. 

 Door je uitstekende communicatieve vaardigheden en je sterk ontwikkelde inlevingsvermogen weet 

je te verbinden en de mensen om je heen te stimuleren en motiveren waardoor een werksfeer 

wordt gecreëerd waarin goed met elkaar wordt samengewerkt en waarin mensen zich graag willen 

inzetten en ontwikkelen. 



 Je weet overzicht en structuur te scheppen die je helpen succesvol te acteren in een regelmatig 

hectische en complexe omgeving. 

 Ervaring met kwaliteitssystemen (ISO) en de daarbij behorende audits en certificering is een pré. 

 Je beheerst de Engelse taal uitstekend in woord en geschrift. 

 Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare allround HR advies functie in een kleine organisatie. 

Beloning:  

Goede beloning voor werken in een jonge en dynamische omgeving inclusief bonus. Voor meer 

informatie over MILabs kunt je terecht op onze website www.milabs.com.  

Om te solliciteren stuur je een CV en motivatiebrief naar jobs@milabs.com. Een test is onderdeel van de 

procedure. 
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