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HR Medewerker tijdelijk (20 weken)
16-20 uur per week
In deze functie ondersteun je de HR Functionaris op administratief gebied. Je hebt ervaring als HR medewerker, bent
administratief onderlegd en vindt het leuk om mee te werken aan diverse projecten. Naast het ondersteunen van HR,
ondersteun je ook op het gebied van KAM activiteiten. Het gaat om een tijdelijke functie, waarbij het belangrijk is dat de HR
Functionaris ondersteund en ontlast wordt, de ontstane achterstanden weggewerkt kunnen worden en er ruimte gecreëerd
wordt voor het opzetten van een aantal grote projecten.
Functieomschrijving
■■ Personeelsdossier opschonen en digitaliseren in personeelssysteem Loket
■■ Ondersteuning bij Werving & Selectie (inplannen sollicitanten, screenen Cv’s etc.)
■■ Urenregistratie monteurs verwerken en meedenken aan optimaliseren van dit proces
■■ Ondersteunen bij KAM werkzaamheden, zoals het bedrijfsnoodplan up to date maken, Toolboxmappen vernieuwen,
digitale paspoorten verzorgen etc.
■■ Pensioenoverzichten bijwerken
■■ Trainingen monteurs inplannen
■■ Meedenken en administratief ondersteunen bij een aantal projecten. Denk hierbij aan het opzetten van een bedrijfsreglement/personeelshandboek, een HoppFit programma en een verzuimprotocol
■■ Opstellen van brieven
■■ Mail beantwoorden

Functie-eisen
■■ MBO werk en denkniveau
■■ Enige ervaring als HR Medewerker
■■ Administratief goed onderlegd
■■ Pro actieve houding
■■ Zelfstandig kunnen werken
■■ Accuraat
■■ Bij voorkeur beschikbaar op dinsdag en/of donderdag (wel flexibel in te delen, bijvoorbeeld 4 halve dagen)
Bedrijfsprofiel
Hoppecke batterijen is de grootste producent van industrie batterij systemen in Europees eigendom. Het familiebedrijf is
in 1927 opgericht in Duitsland. Met fabrieken in Duitsland voor de Europese markt en in China voor de Aziatische markt.
Daarnaast is Hoppecke wereldwijd vertegenwoordigd met dochterondernemingen en partners. In de totale groep werken
ruim 1950 mensen. Hoppecke behoort in Europa tot de top in industriële batterijen. Onze producten worden toegepast voor
onder andere noodstroomvoorziening en aandrijving van elektrische voertuigen. Grote en kleine ondernemingen kiezen
voor onze producten vanwege de hoge betrouwbaarheid, het grote rendement en de lage kosten. Steeds vaker besteden
onze klanten het volledig beheer van de batterijen en laders uit aan Hoppecke. Om deze reden zoeken wij versterking van
ons Serviceteam.
Solliciteren
Ben je geïnteresseerd? Mail dan jouw CV met een korte motivatie naar mirjam.deruiter@hoppecke.nl (HR Functionaris).

