
 

 
 
 
 
 
 
 
Koninklijke Peijnenburg, onderdeel van Lotus Bakeries N.V. is een zeer succesvolle levensmiddelenfabrikant van 
kwalitatief hoogstaande consumentenproducten. Het bedrijf produceert o.a. ontbijtkoek en luxe koeken onder de 
merken Peijnenburg, Snelle Jelle, Wieger Ketellapper, Echte Enkhuizer en Lotus. Daarnaast zijn wij ook 
vertegenwoordigd in de Verantwoorde Tussendoortjes met onze merken Nakd, BEAR, Urban Fruit en TREK.  

 
Voor de productielocatie in Sintjohannesga zijn wij op zoek naar een: 

 

HR Adviseur (tijdelijk) 
32-40 uur per week  

 
 
Deze smaken hebben wij te bieden: 
Als HR Adviseur ben je het eerste aanspreekpunt voor alle HR-gerelateerde onderwerpen voor de medewerkers 
van de productielocatie in Sintjohannesga. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van het P&O 
Beleid en de P&O Processen. Je zorgt daarnaast voor het bewaken en stroomlijnen van de interne communicatie 
binnen de plant.  
 
Je bent verantwoordlijk voor de werving&selectie van nieuwe medewerkers en het verzorgen van een goede 
onboarding. Daarnaast ben je het intermediar tussen de organisatie en het uitzendbureau en zie je er op toe dat 
de gemaakte afspraken met het uitzendbureau worden nageleefd. Je bewaakt de functioneringscyclus en 
adviseert/ondersteunt leidinggevenden en medewerkers op dit gebied.Daarnaast zorg je voor een juiste 
offboarding.  
Ook ben je verantwoordelijk voor het opvolgen van de verzuimdata, verzuimgevallen en het adviseren van het 
plantmanagement en coordinatoren betreffende de te nemen acties in verzuimbeleid in het kader van de Wet 
Poortwachter. Je voert preventieve gesprekken met medewerkers en bent contactpersoon van de arbodienst. 
 
Naast bovenstaande werkzaamheden zal je verantwoordelijk zijn voor eventuele projecten die gaan lopen en 
daarnaast zul je dagdagelijkse HR gerelateerde zaken oppakken. Denk hierbij aan het opstellen en versturen van 
rapportages/overzichten en het doen van administratieve HR taken. Je bent direct aanspreekpunt voor de 
medewerkers binnen de plant voor alle lopende zaken en loopt hiervoor regelmatig de fabriek in.  
 

 
Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:  

• Je hebt een afgeronde HRM (of vergelijkbare) HBO/WO opleiding  

• Je hebt aantoonbare ervaring met het werken met een arbodienst 

• Je bent beschikbaar van 18 november 2019 t/m mei 2020 

• Je bent enthousiast, toegankelijk, leergierig, en ondernemend  

• Affiniteit met productie is een pré 

• Je bent gestructureerd en zelfstandig  

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden 
 
Wat voor ons gesneden koek is. 
Als je bij ons in dienst treedt, wacht je een afwisselende baan met enthousiaste collega’s in een dynamische en 
succesvolle organisatie met een platte organisatiestructuur. De cultuur binnen onze organisatie laat zich 
omschrijven als informeel en open met een no-nonsense mentaliteit. Wij stimuleren durf en teamgeest bij onze 
medewerkers.  
 
Ben jij degene die ons team komt versterken? 
Word jij razend enthousiast van deze vacature solliciteer dan nu door je brief en CV te sturen naar 
recruitment@peijnenburg.nl   
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