
HR PROFESSIONAL (m/v) 24-28 uur

Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een

Ben jij die pro-actieve HR duizendpoot die net als Gebroeders 
Blokland kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan?

Dan biedt Gebroeders Blokland jou een mooie kans! Wij zijn een familiebedrijf 
dat al ruim 40 jaar succesvol actief is als projectontwikkelaar én als aannemer. 
Betrouwbaarheid, loyaliteit en samen de schouders er onder zetten, zijn de waarden 
die het familiebedrijf bepalen. Onze organisatie met circa 100 medewerkers kent een 
‘platte’ structuur. Dit zorgt voor korte lijnen, snelle opvolging en volle focus op onze 
klanten en onze projecten. Naar de toekomst toe blijven wij vernieuwen en willen wij de 
organisatie in kwaliteit laten groeien. Omdat mensen bij ons hoog op de agenda staan, 
willen wij onze organisatie versterken met een pro-actieve enthousiaste 
HR professional.

WIE BEN JIJ?
• Je bent pro-actief, brengt enthousiasme en energie
• Je bent probleemoplossend, kunt goed samenwerken en weet draagvlak te creëren.

Bovendien ben je integer, servicegericht en hands-on.
• Je neemt initiatief en stelt duidelijke prioriteiten.
• Je bent een toegankelijke gesprekspartner, kunt meebewegen en daadkrachtig zijn.
• Je bent nauwkeurig, flexibel en stressbestendig.
• Je beschikt over een goed werk- en denkniveau. Je hebt minimaal een HBO 

opleiding afgerond. Een afgeronde studie op het terrein van HRM, Management 
Economie en Recht en/of Bedrijfskunde is een pré.

• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Je hebt enkele jaren ervaring in een ondersteunende HR-functie en je hebt kennis 

en ervaring van salarisadministratie. Kennis van de bouw-cao is een pré.
• Je hebt een goede beheersing van MS Office applicaties.

LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA...



WAT GA JIJ DOEN?
In deze nieuwe functie start je met alle operationele en ondersteunende HR-
werkzaamheden. De onderstaande werkzaamheden behoren onder andere tot jouw 
takenpakket.

• Je verzorgt de personeels- en salarisadministratie: je stelt arbeidscontracten op,  
je verzorgt in- en uitdiensttreding, personeelsmutaties, je stelt brieven op, je verwerkt 
personeelsgegevens in diverse systemen.

• Je organiseert en bewaakt, ondersteunt en voert diverse HR-processen uit zoals de 
performance management cyclus, ziekteverzuim en sollicitatieprocedures. 

• Je ontwikkelt en verbetert HR-processen, bijvoorbeeld het automatiseren van de 
personeelsadministratie.

• Je verzorgt rapportages voor managementinformatie.
• Je bent aanspreekpunt voor medewerkers voor HR ondersteunende zaken.

Naast de verantwoordelijkheid voor deze HR-werkzaamheden, krijg jij de vrijheid om 
je na verloop van tijd binnen het HR-vakgebied verder te ontwikkelen en allerlei andere 
HR-taken op je te nemen. 

WAT BIEDEN WIJ?
Wij bieden jou een afwisselende baan (24-28 uur). Werkdagen en werktijden zijn in 
overleg te bepalen. Zeker zo belangrijk is dat jij komt te werken in een succesvol bedrijf, 
dat zich ontwikkelt en mooie, aansprekende projecten realiseert. Wij staan bekend als 
een bedrijf met een uitstekende werksfeer en een grote collegialiteit. Daarnaast bieden 
wij jou alle mogelijkheden om jezelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Je leert 
on-the-job van de besten op het HR & Change vakgebied. Continuïteit in deze functie is 
voor ons erg belangrijk. Wij zoeken dan ook een kandidaat die de komende jaren in deze 
functie wil werken. Wij bieden je marktconforme arbeidsvoorwaarden die passen bij jouw 
opleidingsniveau en ervaring. De standplaats is Hardinxveld-Giessendam.

Ben jij enthousiast geworden en wil jij samen met ons bouwen aan de groei 
van ons bedrijf? Stuur dan jouw motivatiebrief én CV graag vóór 31 augustus 2018 

naar werken@gebroedersblokland.nl. 

Voor vragen over de inhoud van de vacature kun je contact opnemen met 
Marijn Angenent (Controller) via 06 - 47 97 48 92 (wij zijn met bouwvakantie van 

20 juli tot 20 augustus a.s.). 


