
 

 

H R  m e d e w e r k e r  m / v  P T  

 

Wynmalen & Hausmann is met haar 145 jaar de oudste en tegelijkertijd de meest dynamische 

machine-importeur van Nederland. Wij zijn dé importeur van Liebherr en Ammann. Twee A-merken 

voor bedrijven die het beste willen op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, recycling en/of 

overslag. Een betrouwbaar oer-Nederlands bedrijf, met een directeur-eigenaar en ruim 170 

betrokken medewerkers. Daar zijn we trots op. 

Voor versterking op de HR afdeling, zoeken wij een HR medewerker voor deze uitdagende 

startersfunctie. Als administratieve duizendpoot heb jij alle zaken volledig op orde en kun jij iedereen 

voorzien van de juiste informatie en adviezen. Daarnaast zorg jij ook dat je de HR manager volledig 

ondersteunt in haar taken en zul jij op den duur een aantal verantwoordelijkheden voor jouw eigen 

rekening nemen!  

Ben jij de gedreven, leergierige HR topper die het ziet zitten om samen met de HR manager alle P&O 

zaken voor jouw rekening te nemen? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Wat zul je gaan doen in deze dynamische functie?  

Ondersteuning bieden aan de HR manager 

 Voert administratieve en organisatorische werkzaamheden uit op gebied van in-, door- 

en uitstroom; 

 Draagt zorg voor de voorbereiding van de volledige salarisadministratie; 

 Registreert en rapporteert al het ziekteverzuim; 

 Volledig zorg dragen voor alle trainingen en opleidingen die door de gehele organisatie 

nodig zijn i.v.m. kwaliteit en veiligheid doeleinden; 

 Uitvoering van attentieregeling richting medewerkers; 

 Het ondersteunen van de HR manager bij alle werving- & selectietrajecten; 

 Het verzorgen van alle voorbereidingen rondom interne en externe correspondentie; 

 Ondersteunen van de HR manager met het volledig beheren van het wagenpark; 

 De volledige administratie beheren rondom alle verlofaanvragen.  

Informatie verstrekken aan verschillende partijen  

 De juiste informatie verstrekken aan en mogelijk adviseren van medewerkers omtrent 

HR-gerelateerde zaken; 

 Zorg dragen voor de juiste informatie toestroom naar alle Vestigingsmanager en 

leidinggevende doormiddel van het opstellen van rapportages en overzichten; 

 Het aanspreekpunt zijn voor externe organisaties (hierbij kan gedacht worden aan 

uitzendbureaus, arbodiensten en externe salarisadministrateur). 

Ondersteunen in het verbeteren van processen 

 Bijdragen aan het digitaliseren van alle archiefstukken; 

 Het meedenken aan de optimalisatie van het verlofproces.   

 



 

Functie-eisen 

 PT 32 uur beschikbaar, bij voorkeur beschikbaar op woensdag; 

 Afgeronde HBO opleiding richting HRM; 

 Starter of 1-2 jaar werkervaring; 

 Kennis van loonadministratie is een pré; 

 Ruime kennis van Microsoft Word, Excel en Outlook. 

 

Waarom ji j  bij  Wynmalen & Hausmann past?  

 Je bent klaar om je kennis als starter nog verder uit te breiden tot een stevige basis met 

veel brede kennis op HR gebied; 

 Je beweegt je gemakkelijk door een traditionele maar dynamische organisatie; 

 Je staat stevig in je schoenen; 

 Je gaat geen uitdaging uit de weg en pakt alles met beide handen aan.  

 

Wat hebben wij  jou te bieden? 

 Salarisindicatie € 2500-3000 bruto o.b.v. FT; 

 Pensioenopbouw in het PMT (Pensioenfonds voor Metaal & Techniek); 

 No-nonsense technische omgeving met ruim 170 gedreven collega’s; 

 Collegiale werksfeer; 

 Fijne werkplek op onze mooi zichtlocatie in Heteren aan de A50. 

Wil jij deze kans niet aan je voorbij laten gaan? Stuur je CV en motivatie  op naar 

pz@wynmalenhausmann.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!  

 

 

mailto:pz@wynmalenhausmann.nl

