In Hoogeveen en Heerhugowaard staan de twee fabrieken van Teeling Petfood.
Hier maken wij dagelijks, met een toegewijd team, honden en kattenvoer.
Worsten, hamburgers en natvoer in aluminium cups: wij produceren het allemaal.
Vanuit ons kantoor in Hoogeveen ondersteunen wij met een dynamisch team de productielocaties, hier zijn wij op zoek
naar een enthousiaste:

HR-Officer (28-32 uur)
Ben jij het die we zoeken?
Als HR-medewerker ben je het eerste aanspreekpunt voor personeel, creatief in het wervings-en selectieproces en zorg je
voor een gemotiveerde en gezonde groep medewerkers.
Jouw belangrijkste werkzaamheden:
• Als verzuimcoach ben je het eerste aanspreekpunt voor medewerkers en leidinggevenden, verantwoordelijk voor
afstemming met de Arbo Dienst, registraties van verzuim en herstel in systemen, verzuimbegeleidings- gesprekken,
opvolgen Wet Poortwachter activiteiten en opstellen van verzuimanalyses
• Verantwoordelijk voor het werving & selectieproces waaronder het onderhouden van contacten met leidinggevenden en
kandidaten
• De salarisadministratie voor 125 medewerkers
• Het verwerken van personeelsdossiers en het opstellen van contracten
• Toepassen van het personeelsbeleid
• Je geeft mutaties door aan externe partijen
• Je denkt graag mee in de verbetering van de HR-processen en zet deze zelfstandig op
• Overige administratieve ondersteunende werkzaamheden en overige facilitaire werkzaamheden, denk bijvoorbeeld aan
het regelen van interne opleiding en diverse mailboxen bijhouden. In de functie fungeer je als spin-in-het-web en verricht
jij alle voorkomende hand- en spandiensten. Jij bent van alle marken thuis en ziet werkzaamheden liggen.
Dit neem je mee:
• Opleiding en werk-en denkniveau op MBO-4 of HBO
• Je bent minimaal 28 uur per week beschikbaar, verdeling uren en dagen in overleg
• Je werkt gestructureerd en bent communicatief sterk
• Je hebt voldoende relevante werkervaring in een soortgelijke functie
• Je bent zelfstandig, integer, energiek, leergierig, accuraat, sociaal vaardig en koppelt analytisch vermogen aan een handson mentaliteit
Dit krijg je van ons:
• Een marktconform salaris, ingeschaald op basis van je leeftijd en werkervaring
• Flexibele werktijden. We doen nooit moeilijk over vrije dagen en uren. Hard werken wordt bij ons beloond door veel
flexibiliteit, want tijd wordt voor tijd gecompenseerd
• Een goede werksfeer waarbij iedereen je kent en we veel voor je over hebben. De lijntjes zijn kort. Wil je iets verbeteren?
Dan kan dat.
Informatie en solliciteren:
Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Dan helpt Laurence Sortelle je graag verder. Zij is bereikbaar op
telefoonnummer 06-22029319.
Lijkt het je leuk om als HR-medewerker ons team te komen versterken? Dan horen we heel graag van je! We zien je CV en
korte motivatie (vertel ons bijvoorbeeld wat je leuk vindt aan je werk, of wanneer jouw dag geslaagd is) graag tegemoet. Je
kunt deze mailen t.a.v. Laurence Sortelle op werkenbij@teelingpetfood.com.
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