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HR-Assistent
Functie-inhoud:
Fungeer jĳ graag als ’spin in hetweb’ ophet gebied van alle praktischeHR-zaken?
Houd je vandynamiek en afwisseling? Enben je accuraat, dienstverlenenden
communicatief sterk? Enbovenal een leuke enpositief ingestelde collega?
Dan zĳnwĳop zoeknaar jou!

Wat is je uitdaging als HR-assistent?
AlsHR-assistent heb je eenbelangrĳke spilfunctie binnendeorganisatie.
• Je hebt jouweigenwerkterrein enpakt zaken zelfstandig enproactief op;
• Jebent verantwoordelĳk voor depersoneels- en
salarisadministratie, je verwerkt demutaties;

• Jebeheert het personeelsinformatiesysteem, signaleert
knelpunten en adviseert over dedoorontwikkeling vanhet systeem;

• Je levert eenbĳdrage aannieuwbeleid en/ ofHR-instrumenten;
• Jebent actief betrokkenbĳwerving- en selectie activiteiten en
bewaakt alle administratieve enprocedurele zaken;

• Je stelt arbeidscontractenop, verzorgt deonboarding van
nieuwemedewerkers en zorgt voor in- en uitdienstmelding;

• Jebewaakt denaleving vandeWet VerbeteringPoortwachter en
bent eerste contactpersoon voor onze arbodienst.

Kortomeen zeer afwisselende functie

Functie-eisen:
• Afgerondehbo-opleiding richtingHRM
• Relevantewerkervaring is eenpré
• Uitstekendebeheersing vandeNederlandse enEngelse taal,
zowel inwoord als in geschrift

• PDLdiplomaof afgerondeopleiding salarisadministratie is eenplus
• Nauwkeurig, proactief en alert
• Sterk organisatorisch vermogenmetbehoud vanoverzicht en stressbestendig
• Flexibele instelling

Aanbod:
Webieden je een afwisselendeen zelfstandige functie in een internationale
werkomgeving in eengroeiendeenboeiendeorganisatie. De cao voor de
Tuinzaadbedrĳven is debasis voor onsbeloningspakket dat bestaat uit eenprima
salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden.Onze informelebedrĳfscultuur biedt
volop ruimte voor eigen initiatief.

Geïnteresseerd?
Voor nadere informatie kun je contact opnemenmet Lizette Boots, HRManager
op telefoonnummer+31625488428of bezoekonzewebsite
www.panamseed.com.
Je sollicitatiemetmotivatiebrief enCVkun jemailen naar hr@panamseed.com

PanAmerican Seed is een internationaal opererend bedrĳf dat zich
bezighoudt met de veredeling, productie en marketing van
hoogwaardig uitgangsmateriaal van vaste planten, snĳbloemen en
perkplanten. PanAmerican behoort tot de Ball Horticultural Group,
een familiebedrĳf waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in West-
Chicago, Amerika. Met een internationaal team van gemotiveerde
mensen veredelen, produceren en verkopen we onze rassen tot
tevredenheid van telers en consumenten.

In verband met pensionering van onze collega is er een vacature
ontstaan voor een enthousiaste en nauwkeurige

Parttime (24-32 uur)


