
Ter ondersteuning van onze afdeling HRM zijn wij op zoek naar een:

HR Medewerker (m/v)
24 uur per week

Als HR Medewerker ondersteun je de HR Adviseur op administratief, organisatorisch en uitvoerend vlak. Je 
bent verantwoordelijk voor de uitvoerende kant van personeelszaken. Zo voer je administratieve en organisa-
torische werkzaamheden uit op het gebied van werving en selectie, in- en uitdiensttredingen, ziek- en herstel-
meldingen, personeelsdossiers, HRM-analyses en opleidingen. 

Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen in de organisatie en binnen de markt om onderbouwde verbeter-
voorstellen te kunnen doen naar de HR Adviseur met betrekking tot het personeelsbeleid en de processen. 
Ook ben je aanspreekpunt voor de medewerkers met betrekking tot uitvoerende zaken. Je werkt vanuit ons 
hoofdkantoor in Kwintsheul. De werktijden zijn in overleg vast te stellen.

Een greep uit de werkzaamheden:
Uitvoeren van Arbobeleid, inclusief ziek- en herstelmeldingen en verzuimbegeleiding; 
Zorgdragen voor een adequate personeelsadministratie en actueel dossierbeheer; 
Verzorgen van de HR correspondentie, zoals brieven en arbeidsovereenkomsten; 
Verwerken van cursussen, scholing, training en advies; 
Uitvoeren van werving en selectieprocedures, conform afspraken en procedures.

Wij zoeken iemand die
minimaal MBO/HBO werk- en denkniveau heeft in de richting HR Management;
werkervaring heeft in een soortgelijke functie (pre);
een goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal heeft;
een flexibele en dienstverlenende instelling heeft;
een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft en sterk in zijn schoenen staat;
proactief, accuraat en nauwkeurig is;
zelfstandig opereert, maar ook een teamspeler is.

Ben jij die HR Medewerker die vooruit denkt, enthousiast en discreet is en herken je je in bovenstaand  
profiel? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren.

Werken bij
Van der Knaap is een groep van ondernemingen gespecialiseerd in hoogwaardige oplossingen voor beworte-
ling en groei. Van der Knaap Groep is in korte tijd uitgegroeid tot de top in de professionele tuinbouw, zowel 
nationaal als internationaal. Binnen Van der Knaap staan innovatie, klantgerichtheid en collegialiteit centraal.

Sollicitaties
Herken jij je in bovenstaand profiel? Stuur dan een korte motivatie en CV naar: HR@vanderknaap.info.  
Neem voor informatie over deze functie contact op met Nicole Koreman via telefoonnummer 0174-296606.

Op deze vacature en op ons selectietraject is ons privacy statement van toepassing.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld.
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https://www.vanderknaap.info/nl/privacy-statement

