Over Van Vugt Kruiden
Van Vugt Kruiden is de specialist in verse kruiden, babyleafs en eetbare bloemen. Wij zijn een
dynamisch en groeiend familiebedrijf en sinds 2019 zijn wij gevestigd in ons gloednieuwe en duurzame
bedrijf aan de Hoogzandweg in Ridderkerk. Wij hebben een ruim assortiment producten en
verpakkingen en met ons ervaren en enthousiaste team zorgen wij er dagelijks voor dat onze klanten
hun bestellingen op tijd kunnen komen laden.
Wordt jij onze nieuwe collega?
Als Parttime HR Medewerker ben je de schakel tussen het personeel en de directie. Flexibel, accuraat
en stressbestendig is wat wij in iemand zoeken. Ben jij dat én ben je op zoek naar een tijdelijke
uitdaging in een dynamische omgeving? Lees dan snel verder!
Dit worden jouw werkzaamheden:
Je verzorgt de administratie rondom de instroom van nieuwe medewerkers en je bent betrokken bij
het aannemen van nieuwe medewerkers.
Je verzorgt de HR administratie en zorgt ervoor dat de personeelsdossiers op orde zijn.
Je ondersteunt bij het ziekteverzuimbeleid, verwerkt (ziekte) uren, controleert op naleving van
ziekteverzuimregels, en verzorgt de administratieve afhandeling van ziek- en betermeldingen.
Je bent een aanspreekpunt voor medewerkers en zorgt dat je weet wat er leeft onder de mensen.
Naast administratieve werkzaamheden, vind je het ook leuk om andere operationele taken op je te
nemen.
Wat bieden wij?
- Een goed uurloon
- Reiskostenvergoeding vanaf 10 kilometer
- Een fantastisch nieuw pand als werkomgeving in Ridderkerk
- Een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer, auto en fiets (die je makkelijk voor de
deur kunt parkeren)
- Voldoende ruimte voor eigen initiatief en de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen
Wat vragen wij?
- Je bent in het bezit van een MBO niveau 4 of HBO diploma.
- Je bent beschikbaar in de periode oktober 2021 t/m maart 2022 voor minimaal 20 uur per
week, verdeeld over vijf dagen (werktijden van 07.00 – 12.00 uur).
- Je bent communicatief vaardig en hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse
taal.
Kom jij ons team versterken?
Mail dan nu je CV en motivatie naar:
jobs@vanvugtkruiden.nl
Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

- Dank dat je mee wilt denken, maar wij stellen acquisitie niet op prijs. -

