GEZOCHT: HR MEDEWERKER (32-40 UUR)
Van der Avoird Trayplant BV is een jong en sterk groeiend bedrijf, gespecialiseerd in de opkweek van
frambozen- en aardbeienplanten. We werken met een jong, gedreven, ambitieus en professioneel team
van 45 mensen dat tijdens het seizoen ondersteuning krijgt van 100 tot 275 uitzendkrachten/scholieren.
De opkweek van onze planten is verdeeld over 6 teeltlocaties. Op onze hoofdlocatie worden onze planten
verpakt en op transport gezet naar klanten in Europa en Afrika. Bij binnenkomst voel je de passie voor
ons product en de energie van Trayplant, gericht op blijvende kwaliteitsverbeteringen. Centraal staan 4
waarden die bij alle collega’s voelbaar zijn: open, vertrouwen, inzet en nieuwsgierig. We zijn een lerende
organisatie, waar binnen elke collega kan groeien en ontwikkelen. Leren is leuk is ons motto!
Wij zijn per direct op zoek naar versterking van ons HR team.
Wat ga je doen?
• Jij gaat aan de slag met datgene wat het meest belangrijke is voor ons bedrijf: onze
collega’s.
• Samen met arbeidsplanning zorg jij dat alle zaken rondom Uitzendbureaus,
Uitzendkrachten en Scholieren tot in de puntjes geregeld worden.
• Jij coördineert alle trainingen, opleidingen en stimuleert kennisoverdracht binnen
Trayplant.
• Samen met onze preventiemedewerker ben jij verantwoordelijk voor de uitvoering en
implementatie van ons ARBO beleid.
• Daarnaast regel jij samen met jouw collega allerlei HR-administratieve taken.
Wie ben jij?
• Jij hebt een HBO of WO opleiding Human Resource Management afgerond.
• Jij bent service -en mensgericht en je denkt in oplossingen.
• Jij bent breed geïnteresseerd in HR en hoe je de vertaling kunt maken naar de dagelijkse
praktijk.
• Jij bent een sociale en prettige collega met een aanpakmentaliteit.
• Jij werkt nauwkeurig in het verwerken van HR-administratieve data.
• Jij bent proactief en jij hebt een kwaliteit- en resultaatgerichte drive.
• Jouw super kracht is plannen en organiseren!
• Jij bent communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse en Engelse taal.
• Je kunt goed zelfstandig en in teamverband werken.
Wij bieden jou:
• Een goed salaris volgens cao Glastuinbouw maandloon tussen Bruto 2.300-3.300 bij 40
uur per week, inschaling op basis van ervaring.
• Een gemoedelijke werksfeer binnen een enthousiast team van mensen die het maximale
uit zichzelf en teamgenoten willen halen.
• Een geweldige kans om kennis te delen in een onderneming met ruimte voor eigen
initiatief en persoonlijke ontwikkeling.
Heb jij zin om deel uit te maken van onze Trayplant familie?
Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV naar: Van der Avoird Trayplant BV,
t.a.v. Ingrid de Jong ingrid@trayplant.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

