
 

 

 

 

 

 
Wil jij werken bij een jong en groeiend internationaal logistiek bedrijf ? Twijfel niet en kom bij RIF Europe B.V. werken!  
 
Wij zijn op zoek naar een HR Manager voor onze vestigingen in Rozenburg NH, in de Schiphol omgeving.  
 
Functieomschrijving 
In de functie van HR Manager ben je verantwoordelijk (in samenspraak met de General Manager) voor het HR beleid van RIF Europe B.V. 
Maar ook ben je het aanspreekpunt, samen met de HR medewerker, voor de managers en medewerkers voor alle operationele zaken, 
zoals o.a. ziekte (incl. de wet Poortwachter), payroll administratie en recruitment (ook uitzendkrachten). 
Je zorgt daarbij voor een verdere ontwikkeling en professionalisatie van de HR afdeling. Een diverse en interessant functie waar jij zelf 
sturing en je input aan kan geven door jouw kennis, ervaring, ideeën en enthousiasme in te zetten.  
Je rapporteert aan de General Manager en hebt 1 direct report. 
 
Afdeling 
RIF Europe B.V. is een jong bedrijf en opgericht in 2019 met ongeveer 100 medewerkers, waarbij de afdeling HR in 2021 is opgezet. 
Daardoor is ook de afdeling HR nog steeds in ontwikkeling. De afdeling bestaat uit de rol van HR Manager en een HR Medewerker. Je werkt 
samen met de HR medewerker, die o.a. verantwoordelijk is voor de opmaak van de contracten, ziekmeldingen en andere administratieve 
taken.  
Samen met de HR medewerker ben je het aanspreekpunt voor alle medewerkers van RIF aangaande alle HR onderwerpen. De voertaal 
binnen ons bedrijf is Engels in woord en geschrift. 
 
Bedrijfsprofiel 

RIF Europe B.V., opgericht in 2019, is een logistiek dienstverlener gevestigd in Rozenburg (NH) op het Schiphol Logistics Park in Nederland. 
Wij bieden een totaaloplossing voor al onze klanten die goederen van en naar Europa verschepen per Lucht -Zee – Wegtransporten en 
daarbij opslag en distributie. Moederbedrijf RIF Worldwide PLC opgericht in 2002 is toonaangevend in de UK en heeft in 2019 de overstap 
naar het vaste land van Europa gemaakt. Hetgeen erin heeft geresulteerd dat RIF Europe B.V. inmiddels in de Schiphol omgeving opereert 
vanuit 3 locaties.    

De diensten van RIF Europe omvatten: 
 Volledige 3PL (warehousing, pick/pack & distributie) 
 Internationale expeditie (lucht, zee en weg) 
 Gelicentieerde douane-inklaringsservice 
 Fiscale vertegenwoordiging voor btw-doeleinden 

Het is ons beleid om te streven naar voortdurend optimale klanttevredenheid en operationele uitmuntendheid door de meest flexibele, 
efficiënte en kosteneffectieve opslag-, fulfilment- en distributiediensten over de hele wereld te leveren, die voldoen aan de verwachtingen 
van de klant en de wettelijke vereisten. 

Wij zijn een jong en nog steeds groeiend, internationaal bedrijf. We hebben een prettige en veilige werkomgeving waar onze multiculturele 
teams uitstekende service bieden aan onze gewaardeerde klanten. 

Verantwoordelijkheden / kerntaken 

 Ontwikkelen, uitvoeren en professionaliseren van de HR afdeling met daarbij de HR processen en het HR beleid. 
 HR advies geven (gevraagd en ongevraagd) aan de verschillende lijnmanagers en medewerkers op operationeel (en tactisch) 

gebied.  
 Opzetten en uitrollen HR Projecten. 
 Aanspreekpunt voor alle HR zaken binnen RIF Europe B.V. 
 Je geeft leiding aan 1 direct report. 
 Sparringpartner voor General Manager en managers. 

 

 

 



 

Wie ben jij? 

 Je neemt graag de leiding mbt HR zaken en HR kennis. 
 Je neemt graag de lead om HR projecten (groot en klein) op te zetten en uit te rollen. 
 Je bent pro-active, initiatiefrijk, creatief en besluitvaardig. 
 Je staat graag klaar voor alle managers en medewerkers om te helpen en advies te geven over alle (operationele) HR zaken en 

deze ook uit te voeren. 
 Je vind het leuk om in een logistieke, warehouse omgeving te werken. 
 Je werkt graag in een internationale omgeving om met medewerkers met verschillende achtergronden, talen en culturen binnen 

ons bedrijf te schakelen en te communiceren. 
 Je krijgt energie om zaken pro-actie op te pakken, op te zetten en jouw ideeën te gebruiken. 
 Jij bent flexibel; je komt graag in een niet-gespreid bedje waar je nog iets kan toevoegen. 
 Je bent integer en gaat tactisch met HR zaken om.  

Functie eisen 

 Aantoonbare werkervaring in HR. 
 Minimaal 5 jaar werkervaring in HR. 
 Goede en actuele kennis van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht. 
 Goede en actuele kennis van wet- en regelgeving op het gebied van de wet Poortwachter. 
 Goede en actuele kennis van wet- en regelgeving op het gebied van uitzendkrachten en – CAO’s (pre). 
 Jij bent en blijft up-to-date van HR-trends en arbeidswetgeving. 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift (must). 
 Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift (must). 
 Ervaring met HR systemen. 

Werktijden en locatie 

 Dagdiensten: Maandag – Vrijdag 
 Locatie is: Rozenburg (NH), Changiweg 9 - Schiphol Logistics Park (Dichtbij Rijsenhout and Aalsmeer).  

- Je dient in het bezit te zijn van eigen vervoer (er is geen openbaar vervoer aanwezig) 

- Je bent in bezit van een EU/EER paspoort en reeds woonachtig in Nederland. 

Wat bieden wij jou? 

 Marktconform salaris 
 25 vakantiedagen 
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden: Reiskostenvergoeding en Pensioen 

Bij interesse stuur je jouw CV en een korte motivatie.  
Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

  
 

Are you interested? Then contact us! 
 

send your CV to:   e-mail: contactHR-nl@RIFEurope.eu 
 

or contact us via WhatsApp:   0031 6 2514 0833  
 
  
just scan the QR code  

 
If you have any additional questions, please do not hesitate to reach out as well. 

         

https://www.rifgroup.co.uk/rif-europe/ 


