
HR assistent  (M/V) 

Is het HR-vak jouw passie en ben jij super op administratief gebied? Ben je 

enthousiast en wil je werken voor een snelgroeiende organisatie die 

landelijk werkt? Wil je minimaal 32 uur per week werken? Solliciteer dan 
naar de functie HR-medewerker! 

Functieomschrijving 
Als HR-medewerker ben je de spin in het web op het gebied van 
personeelsadministratie, werving & selectie en de coördinatie rondom opleidingen. 
Het uitgangspunt bij al je werkzaamheden: enthousiaste medewerkers! 

Basis HR administratie  
Compliance aan wet en regelgeving. Beheer van de persoonsgegevens van 
medewerkers en deze ter beschikking stellen aan de relevante (overheid) 
instanties. Het correct verwerken van de persoonsgegevens na afscheid. Het 
beheer van arbeidscontracten. 
 

Basis salaris administratie  
Het er zorg voor dragen dat op de juiste momenten de correcte salarissen aan de 
medewerkers worden uitbetaald. Het monitoren en aanpassen van salarissen 
conform de salarissystematiek van het bedrijf en de CAO. (periodieken) Het op 
geleide van vraag inregelen van incidentele vergoedingen.  
Het controleren en betaalbaar maken van declaraties  
 

Beheren Arbeidsvoorwaarden  
Het toetsen van de arbeidsvoorwaarden van het bedrijf aan de CAO en signaleren 
aan de HR manager wanneer de voorwaarden niet/niet meer in lijn zijn met de CAO. 

Aanmelden en beheer bij de pensioenaanbieder. 
 
Beheren personeelsprocedures  

Het organiseren en toezien op periodieke evaluatiemomenten tussen werkgever en 
 werknemer (o.a. jaargesprekken). Het organiseren van functioneringsgesprekken 
van medewerkers die onvoldoende functioneren. Bewaken van de aanstellings- 
termijnen van medewerkers. (monitoring jaarcontracten e.d.) 
 
Beheren mobiliteitszaken  
Het er zorg voor dragen dat de medewerkers waarvoor dat nodig is de juiste 

vervoersmiddelen ter beschikking hebben. Het organiseren van de juiste 
ondersteuning ten aanzien van de vervoersmiddelen. Het beheren van  
mobiliteitszaken gerelateerde administratie.  

   

 
Organisatie werving en selectie  
Het op geleide van vraag van de leidinggevende opstellen en uitzetten van  

vacatures. Begeleiding en bewaking van de procudere (krijgen de kandidaten een 
bevestiging van hun sollicitatie, correcte afwijzingen etc. etc.) 
Het uitvoeren van de eerste selectieronde (toetsing functievereisten aan CV 
kandidaten) Het uitvoeren van de identiteitscontrole van de geselecteerde kandidaat 
en indien nodig het toetsen van relevante beroepsregisters (o.a. BIG). Het initiëren 

van een VOG indien dat voor de functie vereist is. 

  
Wet en regelgeving monitoring  
Arbowet: Het monitoren dat medewerkers veilig werken conform het wettelijk kader 
ten aanzien van veiligheid en arbeidstijden. Het samen met de ARBO dienst 



organiseren van RIE’s. 
Wet Poortwachter: het samen met de ARBO dienst begeleiden van zieke 
medewerkers conform de richtlijnen van de wet. 

 

Wat verwachten wij van jou? 
• Minimaal MBO+ werk- en denkniveau. Je hebt een afgeronde secretariële, sociaal 
juridische of administratieve opleiding, aangevuld met een module HR. 
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een administratieve ondersteunende functie, bij 
voorkeur op een HR-afdeling. 
• Je bent betrouwbaar, komt afspraken na en we kunnen op je rekenen. 

• Je bent zéér accuraat, je voelt je verantwoordelijk en zet net dat stapje extra. 
• Je kunt goed mondeling en schriftelijk communiceren; een complexe boodschap 
weet je intern helder over te brengen. 
• Je bent zelfstandig en sterk in het plannen en organiseren van je werkzaamheden. 
• Je hebt een hoge mate van organisatiesensitiviteit: dit betekent dat je de 
behoeften binnen Co-med herkent en hier actief op inspeelt. 

Wat hebben wij jou te bieden? 
Co-med is een groeiend, landelijk werkend bedrijf. Wij bieden je een prettige 
werksfeer in een enthousiast team, goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform 
salaris. De vaste standplaats van de HR-afdeling is het kantoor van Co-med in 
Maastricht.  

Vragen? 
Heb je vragen over deze functie? Neem dan contact op met John Jongen, via 
0611802355 

 
 


