
EEN HR-medewerker
 
 

Bi j  De Bewindvoerster v inden wi j  een
goede werksfeer van groot belang.  Dit

vraagt een goede organisat ie van de
personele zaken.  

 
Een bl i je medewerker wordt gefaci l i teerd

het beste uit  z ichzelf  te halen en voelt
z ich gezien door de werkgever .  

 
Zie j i j  voor jezelf  een rol  in dit  proces?

Lees dan snel  verder!  
 

W I J  Z O E K E N :

 De taken die binnen onze organisat ie 
tot  de funct ie van HR-medewerker  

horen,  z i jn :
 

-  Aanspreekpunt voor medewerkers op 
het gebied van personeelszaken

- Werving en select ie
- Beheer personeelsdossiers (  o .a .  

onboarding,  gesprekscyclus,  verzuim, 
verlof)  

-  Ondersteuning management (o .a .  HR- 
beleid en werkprocessen up-to-date

houden,  kwal i teitscontrole)
-  Preventiemedewerker

 

Wij zoeken iemand met:
 

-  Minimaal MBO+/HBO werk- en 
denkniveau

- Ervar ing op het gebied van HR- 
werkzaamheden is een pré

- Kennis van en ervar ing met Microsoft  
Off ice producten

- Kennis van relevante wet- en 
regelgeving op het gebied van HR

- Goede beheersing van de Nederlandse 
taal

 
 



Heb je interesse? 
Wij  z i jn benieuwd naar jou!

 
E-mail  je motivat ie en curr iculum vitae

naar Marleen de Jonge via het
emailadres

soll ic i tat ies@debewindvoerster .nl
.

Als je vragen hebt,  kun je telefonisch
contact opnemen met Marleen de

Jonge die t i jdens kantooruren
bereikbaar is  op 0598-636906.

Een HR-medewerker :
 

-  Is  z ichtbaar en bereikbaar voor 
medewerkers

- Heeft  goede communicat ieve 
vaardigheden

- Heeft  een sterk 
verantwoordel i jkheidsgevoel en een 

zelfstandige werkhouding
- Draagt bi j  aan de ontwikkel ing van het 

HR-beleid van De Bewindvoerster

Wij bieden:
 

 -  Een contract van 16-24 uur per week.
(Afhankel i jk  van takenpakket is  ophoging

arbeidsuren mogel i jk)
-  Een jaarcontract met,  bi j  gebleken

geschiktheid en ongewijz igde
omstandigheden,  uitz icht op een

contract voor onbepaalde t i jd
- Reiskostenvergoeding

- Pensioenregel ing
- Een afwisselende en uitdagende

funct ie
- Een collegiale werkomgeving

- De mogel i jkheid om flexibel  te werken
 


