
 

HR MEDEWERKER (16-20 UUR/ 2,5 DAG)  

DEN HOORN/HOOFDORP 

 
Ter versterking van onze HR afdeling, zijn wij op zoek naar een HR Medewerker.  

Heb jij goede sociale vaardigheden, ben jij integer, zelfstandig en administratief sterk? 
Dan willen wij onze HR afdeling (bestaande uit twee medewerkers) uitbreiden met jou! 

 
Met drie verschillende locaties in Moerdijk, Hoofddorp en Den Hoorn, vinden wij het belangrijk dat 

onze medewerkers een aanspreekpunt vanuit HR hebben waarbij ze kunnen binnenlopen. 
Je zal dan ook één dag op Hoofddorp werken en één dag op Den Hoorn.  

De overige halve dag zullen we in overleg afstemmen. 
 

Functie: 
 

HR medewerker is een veelzijdige functie waarbij je het aanspreekpunt bent voor het voltallige 
personeel. Bestaande uit onze chauffeurs, loods medewerkers en de collega’s van kantoor. 

Je werkt zelfstandig, je hebt een eigen kantoor en gaat integer om met alle (personeels) informatie. 
Daarnaast is het belangrijk dat je ook goed samenwerkt met de twee andere collega’s binnen het HR 

team, want jullie zijn met z’n drieën het aanspreekpunt vanuit HR. 
 

De werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit medewerkers in dienst/uitdienst melden.  
Je bent het aanspreekpunt voor HR gerelateerde vragen. 

Je verwerkt mutaties in ons personeelssysteem (AFAS) en de personeelsdossiers. 
Je helpt mee aan de administratie van de maandelijkse verloning. 

Je helpt mee om de juiste match te vinden voor openstaande vacatures. 
Wanneer er knelpunten zijn op personeelsgebied, ga je met medewerkers en leidinggevenden om de 

tafel om te zorgen dat iedereen met een prettig gevoel naar werk gaat.  
Je bespreekt de dagelijkse voortgang met je HR collega’s. 

Je denkt mee met leuke personeelsuitjes (naar het buitenland), personeels quizzen en borrels. 
 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat je pro actief mee denkt om processen te verbeteren. Ook 
vanuit HR streven we altijd weer naar verbetering met ons groeiend personeelsbestand.  

Je zal dan ook wekelijks met je collega’s van HR brainstormen  
hoe we de processen kunnen optimaliseren.  

 
VEREISTEN 

• Je hebt MBO werk en denkniveau; 

• Je bent zelfstandig, maar kan goed samenwerken; 

• Je hebt een proactieve houding; 

• Je bent secuur;  

• Je spreekt en schrijft Nederlands en Engels; 

• Ervaring met AFAS (personeelssysteem) is een pré. 
 

WIJ BIEDEN 
Van der Helm is een gezellig familiebedrijf met leuke collega’s. Het kantoor in Den Hoorn is een 
geweldige werkplek met o.a. een sportschool, loungeplekken en een mooie bedrijfskantine. Je kunt bij 
Van der Helm flexibel werken, we bieden goede doorgroeimogelijkheden aan en stimuleren verdere 
scholing en ontwikkeling binnen je vakgebied. Daarnaast ontvang je een marktconform salaris, 8,33% 
vakantiegeld, reiskostenvergoeding en pensioenopbouw. Ook hebben we gezellige borrels, een goede 
catering voor de lunch en hebben we leuke bedrijfsuitjes naar het buitenland! 

Interesse? 

Ben je geïnteresseerd in deze functie of wil je meer informatie ontvangen, neem dan contact op met 

José Spinka via 06-15497500 of stuur je cv en motivatie naar: vacature@vdhelm.com 

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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