HR Adviseur
Wordt je blij van het werken in een laagdrempelige en informele bedrijfscultuur en heb jij een
pragmatische kijk op HRM. En wil je graag aan de slag bij een organisatie waar je veel ruimte en
verantwoordelijkheden krijgt, brede HRM ervaring op gaat doen en hou je van diversiteit en
persoonlijke aandacht? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat ga je doen?
Als HR Adviseur binnen Kloek Pallets heb je een breed takenpakket met daarin zowel administratieve
als adviserende werkzaamheden. Je bent verantwoordelijk voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het adviseren van het management over diverse zaken op HR gebied, zoals contracten, CAO,
salarissen, opleidingen, ontwikkeling en goed werkgeverschap;
Het eerste aanspreekpunt en vraagbaak zijn voor onze collega’s op het gebied van de
salarisadministratie, arbeidsvoorwaarden en contracten;
De personeels- en urenadministratie en het verwerken van alle mutaties;
Handhaven van procedures (met betrekking tot salaris, verlof, ziekte, toeslagen en ontslag);
Werving, Selectie en personeelsplanning;
Het plannen en coördineren van alle trainingen en opleidingen;
Het faciliteren en bewaken van de gesprekscycli;
Het vertalen van trends, ontwikkelingen en wet- en regelgeving op gebied van HRM naar de
organisatie.
Bijdragen in onze RI&E projecten en cycli.

Wat bieden we jou?
Wij bieden jou een ruimte om jezelf verder te ontwikkelen in het HR vak. Als je iets nog niet gedaan
hebt krijg jij bij ons de kans om dit te onderzoeken en te ontwikkelen. Daarnaast bieden we jou:
•
•
•
•
•
•

Een passend salaris tussen de €3.000 en €3.500 bruto per maand;
25 vakantiedagen;
Een goede pensioenregeling;
Werken in een no-nonsense cultuur;
Laptop en een mobiele telefoon die je ook privé kunt gebruiken;
Werken met een enthousiast en gedreven team collega’s;

Wie ben jij?
Jij bent een betrokken teamspeler. Je bent nauwkeurig en wilt graag precies weten hoe iets in elkaar
steekt. Je bent enthousiast, sociaal en graag onder de mensen. Je bent proactief, neemt je
verantwoordelijkheid en je houdt van uitdagingen. Daarnaast heb je een duidelijke visie op het HR vak
en kun je dit vertalen naar adviezen richting de organisatie. Je hebt een HBO werk en denk niveau en
hebt HR werk ervaring. Je hebt kennis en ervaring met het werken met kloksystemen (kennis van
Dyflexis is een pré) Goede beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse en Engelse taal is
noodzakelijk gezien de diversiteit binnen onze organisatie.
Wie zijn wij?
Kloek Pallets uit Kampen, onze naam zegt het al, wij maken pallets en timmeren inmiddels 30 jaar
flink aan de weg. Wat wij zeggen doen wij, dus niet alleen praten over het milieu en duurzaamheid, wij
doen het ook! Naast dat wij een productie- en handelsbedrijf zijn met een dominante marktpositie,
actief in binnen- en buitenland, zijn wij ook een familiebedrijf met een sociale kijk en de veiligheid voor
onze mensen staat voorop.
Enthousiast geworden? Dan komen we graag in contact met je. Bel 038-3320756 en vraag naar Alfred
of stuur een email naar hr@kloekpallets.com.

