
 
   
  
 

 

 

 

 

 

Over de vacature  

Wij zoeken een fulltime (of 80%) HR Officer voor minimaal 4 dagen in de week  (31 – 38,75 uur). Als HR Officer maak je deel 
uit van een Bene HR team en rapporteer je aan de HR Manager. We zoeken een ervaren, enthousiaste allrounder die het 
heerlijk vindt dat geen twee werkdagen dezelfde zijn. Je standplaats is locatie Rotterdam, maar je bent bereid je af ten toe te 
verplaatsen naar Amsterdam. 
  
Wat zullen je taken zijn?  

• Ondersteuning geven aan en/of zelfstandig uitvoeren van diverse HR (optimalisatie) projecten; 

• Samen met je HR collega’s draag je zorg voor een accurate verwerking van de salarisadministratie.  

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor HR vragen van medewerkers en leidinggevenden.  

• Je verzorgt samen met je collega’s de HR administratie (in-, door- en uitstroom van medewerkers); 

• Mede verantwoordelijk voor de werving van nieuwe medewerkers. Je stelt vacatureteksten op en zet vacatures uit 
via diverse (online)wervingskanalen; 

• Je werkt nauw samen met de andere HR Bene collega’s aan diverse Bene projecten (zoals bijvoorbeeld L&D); 

• Mede verantwoordelijk voor het uitvoeren en bewaken van het arbobeleid; 

• Verzorgen van de administratieve afhandelingen rondom verzuim: ziek- en herstelmeldingen, signaleren acties in 
verband met Wet Verbetering Poortwachter; 

• Verzorgen van diverse rapportages. 

 
Wat verwachten wij van jou?  

• Een relevante ervaring in soortgelijke functie; 
• HBO opleiding in de richting HRM; 
• HBO werk- en denkniveau; 
• Op de hoogte van Nederlandse regelwetgeving; 
• Ervaring met BCS is een pré; 
 

Wat mag jij verwachten van ons?  

Hellmann Worldwide Logistics biedt een uitdagende baan in een zeer dynamisch globaal opererend familiebedrijf van 150 
jaar jong. Uiteraard ontvang je van ons een marktconform salaris als ook prima secundaire arbeidsvoorwaarden (denk aan 
reiskostenvergoeding, 13e maand, pensioenopbouw). 

 

Ben jij de duizendpoot die we zoeken?  

Reageer dan snel op deze functie door je CV te sturen naar ann.clais@hellmann.com. 

 

Voor meer informatie over ons bedrijf, zie www.hellmann.com  

HR Officer 


