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HR Medewerk(st)er – Parttime (Hoeksche Waard)
De functie
Ben jij die ervaren proactieve HR-medewerk(st)er die snel inzetbaar is en bergen
werk kan verzetten zodat onze collega met een gerust hart met
zwangerschapsverlof kan?
Herken jij jezelf in de volgende eigenschappen; empathisch, zelfstandig,
organisatietalent, nauwkeurig, flexibel en resultaatgericht? Samen met je collega
HR medewerkers ben je verantwoordelijk voor de personeelsadministratie.
Gezamenlijk voer je de volledige administratie in AFAS en ben je adviseur van de
business met betrekking tot operationele HR zaken. Jouw leidinggevende is het
Hoofd P&O.

De organisatie
Van Iperen

Soort dienstverband
Part-time, Tijdelijk

Aanvang
In overleg

Bedrijfstak
Agrarische sector

Locatie
De organisatie
Werken bij Van Iperen betekent werken bij een toonaangevend Nederlands
familiebedrijf in de agrarische sector. Wij zijn groeispecialist sinds 1921. De liefde
voor wat groeit en bloeit zit diep in onze vezels en wij delen deze passie met onze
klanten. We begeleiden onze klanten met een integrale aanpak om gewassen te
voeden, versterken en beschermen. Samen met hen werken we aan een
toekomstbestendige agrarische sector. iperen.com

Werkzaamheden

Westmaas

Aantal uur
24-32

Salaris
€ in overleg - € in overleg

Publicatiedatum
21 februari 2021

Mutaties van de personeelsgegevens verwerken in het
personeelsinformatiesysteem (AFAS) en aanverwante systemen;
Administratie van de in-, door- en uitstroom;
Opvolgen en administreren van activiteiten rondom verzuim;
Administratieve ondersteuning van het wagenparkbeheer;
Operationele ondersteuning geven aan diverse HR projecten.

Jouw profiel
Je hebt een afgeronde MBO/HBO opleiding met kennis van HRM;
Je hebt een paar jaar ervaring in een soortgelijke functie;
Je bent een natuurtalent als het gaat om organiseren en accuratesse;
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal;
Je bent parttime (24-32 uur) beschikbaar in de periode van april tot
september 2021.

Ons aanbod
Een tijdelijke uitvoerende en operationele uitdaging;
Onderdeel van het HR team, bestaande uit vijf hechte collega’s met een
hoge mate van betrokkenheid, verantwoordelijkheid en servicebereidheid;
Informele en nuchtere werkomgeving;
Passende arbeidsvoorwaarden;
Werken in een organisatie die met beide benen op de grond staat.
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Stuur je CV met jouw Persoonlijke Profiel naar marytha@m2-select.nl of
naar solliciteren@iperen.com. Bel voor meer informatie met Marytha Zuurmond via
06-51756414. Wij kijken uit naar je reactie!
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