Vacature HR-medewerker
Ga jij graag uitdagingen aan, ben je secuur en communicatief vaardig en wil je werken bij één van de
snelst groeiende e-commercebedrijven van Nederland? Dan zoeken we jou!
Wat ga je doen
Als HR-medewerker ben je verantwoordelijk voor de personeelsadministratie van onze ruim 160
medewerkers. Je beheert en verwerkt mutaties in de personeelsdossiers, registreert en rapporteert
ziektemeldingen en beantwoordt vragen van medewerkers over personeelszaken. Je handelt de
administratie af rondom in-, door- en uitstroom van medewerkers, zoals het opstellen van
arbeidsovereenkomsten. Verder heb je contact met externe instanties over zaken met betrekking tot
salarisadministratie. Naast je takenpakket als HR-medewerker voer je ook licht administratieve
werkzaamheden uit, zoals de crediteurenadministratie.
De functie HR-medewerker is nieuw binnen onze organisatie. Aan jou mede de taak om de HRafdeling verder uit te bouwen en te professionaliseren.
Waar kom je te werken
Tom Omnichannel Management bv is een snelgroeiend, ambitieus en ondernemend familiebedrijf.
Dertien jaar geleden begonnen we met een kleine fietsenwinkel in Tilburg. Inmiddels zijn we
uitgegroeid tot een internationaal e-commercebedrijf met negen webshops, meer dan 160 gezellige
collega’s, een assortiment van ruim 117.000 producten en nog steeds die ene fietsenwinkel waar het
allemaal mee begon. We zijn een no-nonsens familiebedrijf waar iedereen meetelt, er ruimte is om je
persoonlijk te ontwikkelen en waar een goede werksfeer belangrijk is. We zijn open naar elkaar en
werken hard, maar ontspannen ook door regelmatig een toffe activiteit te organiseren.
Wat moet je kunnen
 Je hebt minimaal een mbo 4-diploma HRM of personeelsadministratie.
 Je hebt minimaal 1 tot 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
 Administratieve kennis is een pré.
 Je bent proactief.
 Je kunt uit de voeten met het Microsoft Office-pakket
 Je werkt gestructureerd en kunt zelfstandig werken.
 Je werkt graag samen in een team.
 Je bent betrouwbaar en kritisch op jezelf.
 Je communiceert makkelijk met mensen van verschillende niveaus.
 Je hebt affiniteit met e-commerce.
Wat staat daar tegenover


Een salaris op basis van 40 uur conform de cao.



De kans om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.



Je wordt onderdeel van een gezellige, snelgroeiende organisatie.



Gezellige informele werksfeer met een open cultuur.

Ben jij de versterking die we zoeken? Stuur jouw motivatie en cv naar tom@tom-bv.com.

