
 
 
 
 
Deze baan is perfect voor jou als je een kei bent in het ondersteunen van een HR afdeling. Wij zoeken 
iemand die uitdaging vindt in het correct uitvoeren en ondersteunen van HR-processen en het 
optimaliseren en het up-to-date houden van personeelsgegevens.   
 
Bij Bonfait B.V. bereiden we dagelijks verse maaltijden en salades voor supermarkten en food-service, voor 
klanten in Nederland en andere Europese landen. Ca. 200 betrokken collega’s, met passie voor lekker eten 
en gevoel voor kwaliteit, bereiden samen een gevarieerd aanbod aan pure maaltijden waar je blij van 
wordt. In de basis wordt op traditionele wijze gekookt, waardoor de pure smaak behouden blijft en we 
geen kunstmatige hulpstoffen hoeven te gebruiken. Daaromheen verlopen diverse processen 
geautomatiseerd en gestandaardiseerd, om dagelijks zoveel mogelijk klanten met een constante goede 
kwaliteit te kunnen bedienen. Sinds 25 januari 2021 maakt Bonfait als zelfstandige werkmaatschappij, 
onderdeel uit van de Van Loon Group. Wij zoeken een gedreven en enthousiaste: 

 

 

HR-Medewerker voor 24 uur per week 

 

 
Hoe ziet de functie eruit? 
 
Als HR-medewerker maak je onderdeel uit van het HR-team en ben je verantwoordelijk voor de 
administratieve en operationele ondersteuning. Je draagt bij aan het up-to-date houden van de 
personeelsinformatie en -administratie, beantwoordt vragen van medewerkers en teamleiders, 
ondersteunt bij de werving en selectie, de uren- en salarisadministratie, de opleidingen, het organiseren 
van jubilea en bij de contacten met het uitzendbureau. Je denkt mee over en werkt mee aan de 
optimalisatie van onze processen. Kortom geen dag is hetzelfde en je moet snel kunnen schakelen. Je hebt 
veel contact met je collega’s HR en met teamleiders en externe partijen. Het team bestaat uit onze sr. HR 
adviseur en HR adviseur, 2 enthousiaste dames die kwaliteit en professionaliteit hoog in het vaandel 
hebben staan.   
 
Dan bieden wij jou: 

• Een interessante, afwisselende parttime functie met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling  

• Enthousiast team binnen een informele organisatie, met passie voor hun producten 

• Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en is volgens CAO Gemaksvoeding.  

• 25 vakantiedagen + 15 atv dagen per jaar en de mogelijkheid tot het bijkopen van extra 
vakantiedagen. 

• 8% vakantietoeslag en 3% eindejaarsuitkering, 

• Goede pensioenvoorziening, collectiviteitskorting bij verzekeringen en personeelskorting op onze 
producten 

Om HR-medewerker herken jij je in het volgende: 
 

• Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau 4 (richting administratie) en ervaring in een 
soortgelijke functie.  

• Je bent op de hoogte van de wet- en regelgeving zoals Wet Werk en Zekerheid en arbeidsrecht en 
maakt je werkzaamheden en systemen snel eigen. 

• De vooral administratieve rol vraagt een gestructureerde houding en oog voor detail. 

• Je hebt goede sociale vaardigheden en kunt goed overzicht houden in een dynamische werkomgeving. 

• Je hebt een goede beheersing van MS Office. 

• Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift.  



 
 

• Het spreken van de Duitse en Engelse taal is een pré. 
 
 
Wij bieden een veelzijdige parttime functie in een dynamische werkomgeving met arbeidsvoorwaarden 
conform de CAO Gemaksvoeding. 
 
Enthousiast? Dan zijn wij ook razend benieuwd naar wie jij bent! Voor vragen over deze functie kun je 
contact opnemen met Marjolein Jacobs-Ruijter van Helder HRM via Marjolein@helder-hrm.nl 
of 0648178096. Solliciteren kan via de mail met een recente CV. 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld! 
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