
 

 Verenigingszaken Limburg (0,5 fte)  

 
 

 

HR-medewerker (0,6 fte) 

 

Bouwend Nederland is het gezicht van de bouw en infra. Met 

150 enthousiaste professionals in Zoetermeer, in de regio en 

vanuit Brussel werken we aan een vitale en vooruitstrevende 

bouwsector. Samenwerken, passie & plezier, professionaliteit 

en klantgerichtheid zijn hierbij onze leidraad. 

 

 

Ben jij een enthousiaste HR-medewerker en op zoek naar een functie waarin je jezelf kan doorontwikkelen 

op alle HR-onderwerpen? Ben jij een specialist en echte vakliefhebber op het gebied van HR-gerelateerde 

zaken en vind je het leuk om als vraagbaak te fungeren? Dan is Bouwend Nederland op zoek naar jou! 

 

Voor onze HR-afdeling (4 personen) zijn we op zoek naar een HR-medewerker. Je adviseert enerzijds de 

medewerkers en anderzijds voer je operationele HR taken uit. Standplaats is ons mooie kantoor in 

Zoetermeer maar tijdens corona volgen we de richtlijnen van het RIVM als het gaat om thuiswerken. 

 

Functie 

Leuk aan deze functie is dat je je dagelijks bezig houdt met een breed palet aan reguliere HR 

werkzaamheden. Daarnaast werken we bij Bouwend Nederland steeds meer projectmatig. Als HR 

medewerker neem je deel aan deze projecten en richt je je op de administratie. Denk hierbij aan het 

plannen en mede organiseren van het collectieve opleidingsprogramma SLIM en ons nieuwe onboarding 

programma. Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit: 

 
• Administratie aangaande in- en uitdiensttreding, doorstroming, arbeidscontracten, 

arbeidsvoorwaardelijke wijzigingen; 

• Het administreren van HR specialistische zaken zoals: leaseregeling en wagenpark, ziekteverzuim en 
re-integratie, basispensioen en verzekeringen; 

• Het invoeren en controleren van mutaties ter voorbereiding van de salarisbetalingen; 
• Het adviseren van medewerkers omtrent HR gerelateerde zaken; 
• Verantwoordelijk voor een juiste uitvoering en registratie van trainings- en opleidingsvraagstukken; 
• Het bewaken van de HR cyclus; 

• Bewaken van het verzuimbeleid en zorg dragen voor de begeleiding; 
• Het opstellen van rapportages; 
• Het beheren van de agenda van de HR afdeling; 

 
Profiel 

Voor deze functie zijn we op zoek naar een enthousiaste HR medewerker met minimaal 5 jaar ervaring 

binnen dit vakgebied. Je hebt oog voor detail en verwerkt gegevens met grote zorgvuldigheid. Je krijgt er 

energie van als je werk in control is, ook al loopt de dag wat anders dan verwacht. Je bent flexibel, 

administratief sterk en hebt een toegankelijke persoonlijkheid. 

 

Functie eisen 

• MBO/HBO denk- en werkniveau; 
• Je werkt proactief en gericht op resultaat; 
• Je hebt een aantal jaar ervaring in een soortgelijke functie, we zoeken echt iemand die zelfstandig 

aan de slag kan en verantwoordelijkheid neemt; 
• Je beschikt over grote mate van integriteit en organisatie sensitiviteit; 

• Je beschikt over uitstekende uitdrukkingsvaardigheden; 
• Kennis van het HR systeem Raet/Visma is een pré. 
• Je bent 3 of 4 dagen beschikbaar, in ieder geval op donderdag en vrijdag 

 

Voorwaarden en solliciteren 

Bouwend Nederland kent een prima arbeidsvoorwaardenpakket. Het salaris start bij € 2.581 per maand op 

fulltime basis (38,75 uur) en kent een uitloop naar € 3.226. Je hebt bij ons maar liefst 35 vakantiedagen op 

fulltime basis, ruime ontwikkelingsmogelijkheden en een eindejaarsuitkering van 5%.  

 

Heb je interesse in deze afwisselende functie, stuur dan je cv + motivatie naar Sven Ammann via 

s.ammann@bouwendnederland.nl.  
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