Vacature HR-Medewerk(st)er 24-32 uur

Van Bommel Ventilatiewerken is een van de snelst groeiende luchtventilatiebedrijven. Vanwege
deze groei zijn wij op zoek naar een HR-medewerk(st)er die kennis van wet- en regelgeving heeft
rondom personeelsadministratie. Ben jij onze nieuwe medewerker?
Dit ga je doen
Je bent verantwoordelijk voor de administratieve processen met betrekking tot de in-, door- en
uitstroom van medewerkers. Denk hierbij aan arbeidsovereenkomsten opstellen, VOG's aanvragen,
studieovereenkomsten opstellen, administratieve ondersteuning bij functioneringsgesprekken en
digitale personeelsdossiers complementeren.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor werving en selectie van kandidaten:
-

Opstellen van vacatureteksten
Uitzetten van vacatures via sociale media en bureau’s
Eerste selectie van CV’s
Assisteren bij sollicitatie- en arbeidsvoorwaardelijke gesprekken
Arbeidscontract opstellen

Ook voer je ziek- en betermeldingen door en onderhoud je contact met de Arbo dienst en zieke
medewerkers. Bovendien kunnen medewerkers bij jou terecht met hun vragen.
Herken jij jezelf hierin?
-

Je hebt een relevant diploma op MBO niveau
24-32 uur beschikbaar
1-2 jaar ervaring (pre)
Flexibel ten aanzien van werktijden (in de regel zijn deze van 8.00 tot 17.00)
Betrouwbaar en enthousiast
Jij hebt kennis van wet- en regelgeving rondom personeelsadministratie
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Werkt accuraat en gestructureerd en bent communicatief vaardig
Jij hebt oog voor het verbeteren van processen
Je kunt snel schakelen en bent op je best in een hectische werkomgeving
Sterk in vooruitdenken, signaleren en meedenken in de best mogelijke oplossingen.

Dit mag je van ons verwachten
Werken bij van Bommel betekent:
-

Werken in een leuk en gezellig team
Salaris in overleg

-

25 vakantiedagen aangevuld met 13 ADV-dagen
Een goede pensioenregeling via metaal & techniek (MN-services)
Bij goed functioneren garantie op een vaste aanstelling
Wij vinden zelfontwikkeling belangrijk en bieden daarom verschillende doorgroei- en
cursusmogelijkheden
Gezellige vrijdagmiddagborrels

Over Van Bommel Ventilatiewerken
Van Bommel Ventilatiewerken is een echt familiebedrijf, dat meer dan 20 jaar geleden werd gestart
door de broers van Bommel. Vanuit Vianen (Utrecht) mogen wij naar de mooiste projecten in Noord,
West en Midden Nederland. Wij zijn een van de snelst groeiende luchttechnische installatiebedrijven
in Nederland en daar zijn we vanzelfsprekend enorm trots op.
Enthousiast over deze vacature? Reageer dan direct!
Je kunt je sollicitatie sturen naar:
Marconiweg 2a/b
4131 PD Vianen
Of mail naar janneke@vanbommelventilatiewerken.nl
Vragen over deze vacature? Bel naar 0347 – 32 85 50 of direct naar Janneke Jacobs (HR Manager) via
06 – 82 94 91 17.

