Genson Group is een samenwerkingsverband bestaande uit Genson Quality Plants, Genson Fresh Fruits &
Vegetables en Genson Technical Support. Wij zijn een internationale topspeler in de tuinbouwsector met focus op
kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit op het gebied van vermeerdering en opkweek van zachtfruit planten en de
productie van aardbeien, frambozen en prei.

WEGENS VERWACHTE DRUKTE ZOEKEN WE TIJDELIJKE VERSTERKING VOOR ONS HR TEAM
IN SINT-OEDENRODE EN ZIJN WE OP ZOEK NAAR EEN ENTHOUSIASTE EN VEELZIJDIGE:

HR Medewerker
Als HR medewerker ben je dagelijks in contact met medewerkers, teamleiders en bedrijfsleiders om vragen te
beantwoorden, advies te geven en te ondersteunen bij het voeren van gesprekken. Daarnaast ben je
verantwoordelijk voor de HR- en salarisadministratie. Bijvoorbeeld het opstellen van arbeidsovereenkomsten,
diverse brieven, gespreksverslagen e.d.. Ook voer je medewerker gegevens op in het personeelsinformatie- en
salarisadministratiesysteem. Je verwerkt de nodige salarismutaties in het systeem en hebt contact met de
accountant indien nodig. Ook contact onderhouden met zieke medewerkers behoort tot de werkzaamheden.
Binnen Genson werken we veel met arbeidsmigranten en seizoen medewerkers, waardoor je veel in contact
komt met medewerkers met allerlei nationaliteiten, waaronder de Poolse, Roemeense en Litouwse. Je komt
terecht in een klein team die veel met elkaar samenwerkt om de grote groepen instroom en uitstroom van
(seizoen) medewerkers in goede banen te leiden en alle medewerkers zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Wij vragen:
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal 2 jaar ervaring met HR- en salarisadministratie
Sterke communicatieve vaardigheden
Zelfstandig en zeer nauwkeurig kunnen werken
Flexibel en snel kunnen schakelen tussen verschillende werkzaamheden
Kennis van wet- en regelgeving m.b.t. Nederlands arbeidsrecht
Goede beheersing van de Nederlandse en bij voorkeur ook Poolse taal in woord en schrift
Goede beheersing van de Engelse taal in woord

Wij bieden:
•
•
•
•
•

Voltijd dienstverband gedurende ten minste 6 maanden
Marktconform salaris in overeenstemming met cao Glastuinbouw
Gezellige en hardwerkende collega’s
Uitdagende baan in een sterk groeiend bedrijf
Dynamische en leerzame werkomgeving

Interesse?

Bij interesse kun je schriftelijk solliciteren door je CV en motivatie te mailen naar: michellekoot@genson.nl. Ook
kun je meer inhoudelijke informatie opvragen over de functie en werkzaamheden via: 06-36440747.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

