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 het hoofdkantoor in Geldrop zijn wij op zoek naar:

HR Business Partner (tijdelijk)
32-40uur per week
Deze smaken hebben wij te bieden:
Als HR Business Partner ben je primair aanspreekpunt voor alle HR-gerelateerde onderwerpen voor de
medewerkers van het hoofdkantoor in Geldrop. Je hebt maandelijks overleggen met de MT leden rondom
allerhande HR zaken en volgt ontwikkelingen rondom de kantoormedewerkers op.
Je bent van A tot Z verantwoordelijk voor het recruitmentproces wat inhoudt dat je zelfstandig de
selectieprocedure voor toekomstige medewerkers realiseert. Je houdt sollicitatiegesprekken, maakt
salarisvoorstellen, voert de arbeidsvoorwaardelijke gesprekken en bent verantwoordelijk voor de administratieve
opvoering van de medewerkers in de HR portal. Daarnaast verzorg je wervingsacties (vnl. Campus Recruitment
en Social Media) en schakel je met de recruitmentbureaus. Je bent tevens verantwoordelijk voor een goede onen offboarding van de medewerkers.
Ook ben je binnen deze functie verantwoordelijk voor het initieren, opvolgen en bewaken van de Employer
Branding waarbij je corporate communicatie opstelt (bijv. het personeelsblad) en de website en social media
pagina’s up to date houdt.
Naast bovenstaande werkzaamheden zal je verantwoordelijk zijn voor opvolging van verzuimdata,
verzuimgevallen en het challengen van deze voortgang. Daarnaast initieer en volg je goede working environment
activiteiten op.

Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:
• Je hebt een afgeronde HRM (of vergelijkbare) HBO/WO opleiding
• Je hebt aantoonbare ervaring in een adviserende HR rol
• Je bent beschikbaar van april t/m september 2020
• Affiniteit met de FMCG branche is een pré
• Je bent gestructureerd en zelfstandig
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden
• Je houdt van aanpakken en gaat geen uitdaging uit de weg
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.
Enthousiast?
Word jij razend enthousiast van deze vacature solliciteer dan nu door je brief en CV te sturen naar
recruitment@peijnenburg.nl

