Bij de Olijslager Groep leveren 145 gemotiveerde collega’s advies en
producten aan zakelijke klanten voor het verfraaien en beschermen van
vastgoed. Dat doen we vanuit 5 bedrijven die nauw met elkaar samenwerken.
Met 3 centrale magazijnen en 23 verkooplocaties in Noord-Oost Nederland
zijn we altijd Gewoon Dichtbij. De Olijslager Groep kenmerkt zich door een
open cultuur waarin feedback geven en ontvangen, eerlijkheid, wederzijds
respect, streven naar plezier in het werk, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, gedreven samenwerken tussen afdelingen en balans tussen werk en
privé belangrijke elementen zijn.

Vanwege groei zoeken we voor ons HR team een

HR Medewerker Parttime, 20 – 24 uur , vestigingsplaats Zwolle
Functie
Als HR – medewerker houd je je bezig met het uitvoeren van activiteiten op het gebied van personeelszaken en het
voeren van de personeelsadministratie. Zodanig dat het geformuleerde beleid wordt gerealiseerd en de gegevens en
administratie correct en actueel zijn. Je draagt actief bij aan de totstandkoming van het personeelsbeleid.
Wat worden jouw werkzaamheden?
Aanspreekpunt voor medewerkers op het gebied van personeelszaken
Onderhouden van de personeelsdossiers van onze medewerkers
Voorbereiden van de salarisverwerking en verwerken van salaris/arbeidsvoorwaarden mutaties
Opstellen van arbeidscontracten
Doorvoeren van ziek- en betermeldingen
Contactpersoon voor Arbo arts, salarisbureau en andere gerelateerde instanties
Opstellen en beheren van arbeid gerelateerde regelingen (bijv. autoregeling/fietsregeling/jubilarissen)
Wat verwachten wij van je:
Je bent integer en kunt goed omgaan met vertrouwelijke informatie
Je bent klantgericht, accuraat
Je bent op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving
Je hebt voldoende kennis van Microsoft Office
Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk
Ervaring in Cobra HRM & Salaris is een pré
Je hebt MBO werk- en denk niveau
Je houdt van de combinatie van humor met lekker doorwerken
Wat hebben wij te bieden:
Een veelzijdige baan bij een financieel gezond bedrijf
Een goed salaris dat past bij de functie en je ervaring
Mogelijkheden tot het volgen van cursussen en opleidingen
Tijdelijke arbeidsovereenkomst met mogelijkheid tot vast
Ruimte voor een goede balans tussen werk en privé
Ben je enthousiast geworden en/of wil je meer informatie?
Stuur dan je CV met korte motivatie naar Ingrid Bruggeman, i.bruggeman@olijslager.nl (06-21311311)

