
 

 

 

Vacature 
HR Medewerker (16-24 uur) 

 
 

Heb je ervaring als HR Medewerker? Ga je nauwkeurig en zelfstandig te werk? Dan is dit wellicht iets 

voor jou! Wij zijn per direct op zoek naar een gedreven, accurate en zelfstandige collega die ons kan 

ondersteunen bij HR en verzuim werkzaamheden. 

 
Hoe ziet de functie eruit? 

Als ondersteunend HR Medewerker ben je mede verantwoordelijk binnen de organisatie voor 

allerhande HR vragen en ben je verantwoordelijk voor een correcte vastlegging van de 

personeelsadministratie. 

 

Taken: 

 Je zorgt ervoor dat ons verzuimsysteem en personeelsdossiers up-to-date zijn; 

 Ondersteuning bieden bij alle activiteiten die op de HR afdeling plaatsvinden; 

 Ziekmeldingen aannemen en administratief afwikkelen; 

 Begeleiden van werknemers in het re-integratie traject; 

 Informatie leveren voor verzuimrapportages; 

 Contractbeheer (opstellen, aanpassen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten); 

 Vacatureteksten schrijven en uitzetten; 

 Ondersteuning bieden bij het verwerken van de urenadministratie. 

 

Wat vragen wij van jou? 

 Mbo+/hbo werk- en denkniveau; 

 Minimaal 1 jaar relevante werkervaring; 

 Ervaring met Microsoft Office en andere administratieve programmatuur; 

 Sterke communicatieve vaardigheden, accuratesse, analytisch denkvermogen en durven 

aandragen van verbetervoorstellen; 

 Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

 Goed in staat om zowel individueel als binnen een team te werken; 

 Passie, enthousiasme en gezelligheid. 

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden een prettige en informele werksfeer binnen een dynamisch en sterk groeiende 

organisatie. De functie is veelzijdig en biedt ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling. De 

werkzaamheden die je uitvoert vinden overdag plaats. Bij deze functie hoort natuurlijk een 

bijpassend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform cao beroepsgoederenvervoer. 

Daarnaast bieden wij: 

 Een baan met uitzicht op een vaste aanstelling; 

 Een goede pensioenvoorziening; 

 Opleidingsmogelijkheden; 

 Een prettige werksfeer en leuke collega's! 

 



Wie zijn wij? 

Wij zijn Independent World Services gevestigd in Rozenburg-Schiphol. Wij zijn een jong en gezond 

transportbedrijf met een warehouse van 7000 m3 en een modern wagenpark. Wij werken 

voornamelijk in de luchtvracht en in de distributie van bouwmaterialen. 

 

Ben je enthousiast geworden van deze functie als HR Medewerker binnen ons bedrijf? Stuur dan jouw 

motivatie en CV naar: hr@iws-schiphol.nl en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega! 
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