Bedrijfsinformatie
Maître Paul B.V. gevestigd te Tilburg heeft zich ontwikkeld tot één van de grotere industriële
banketbakkerijen van Europa en maakt onderdeel uit van het Japanse bedrijf Châteraisé. Bij de
locatie Tilburg werken circa 230 medewerkers. Maître Paul is marktleider in diepvriesgebak.
Wegens doorstroming zijn wij op de afdeling Human Resources op zoek naar een enthousiaste
werknemer voor de functie van:

HR Officer (M/V)
Afdeling
De afdeling Human Resources bestaat uit een Manager HR, HR Adviseur en zal worden aangevuld
met een HR Officer. De HR Officer rapporteert aan de Manager HR.
Functieomschrijving
Als HR Officer houd jij je voornamelijk bezig met de administratieve ondersteuning van de afdeling.
Denk hierbij aan het verzorgen van correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, het up to date
houden van de (digitale) personeelsdossiers, het bewaken procedure beoordelen en de administratie
die hier bij hoort, het verzorgen van de maandelijkse mutaties voor de salarisadministratie, de
registratie van verzuim in ons personeelsinformatiesysteem, het bewaken van de reintegratieverplichtingen voortvloeiend uit de Wet Poortwachter en het begeleiden van
leidinggevenden in de uitvoering van het verzuimbeleid. Daarnaast ondersteun je in de uitvoering
van werving & selectie, opleiden en diverse projecten en ben je het eerste aanspreekpunt voor
medewerkers.
Functie-eisen
Om in aanmerking te komen voor de vacature van HR Officer voldoe je aan de volgende functieeisen:
• HBO diploma richting Personeel & Arbeid / Human Resource Management;
• Vaardig met Word, Excel en Power Point;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Verder ben je een teamplayer met de volgende persoonlijke eigenschappen:
• Proactieve en assertieve houding;
• Integriteit;
• Accuraat;
• Flexibiliteit.
Aanbod
Niet alleen onze taarten, maar ook onze mensen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Bij Maître
Paul is er ruimte voor dynamiek, persoonlijke aandacht, opleiding, ontwikkeling en een prettige
werkomgeving. De bedrijfscultuur is informeel, en stelt zelfstandigheid en initiatief op prijs.
Informatie
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Gerard Vaes, Manager HR,
telefoonnummer 013 – 59 51 010.

Reageren
Graag ontvangen wij je motivatie en curriculum vitae. Deze kun je richten aan
personeelenorganisatie@maitrepaul.com.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.

