
VACATURE HOOFDMEDEWERKER HR / ADMINISTRATIE
voor Boulderhal Kunststof, Energiehaven, Radium, Roest, Zuidhaven, Apex en Krachtstof.

Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een Hoofdmedewerker HR /
Administratie. In eerste instantie voor minimaal 16 uur per week, met de verwachting dat het
aantal uren snel zal toenemen door de uitbreiding in locaties en de verschuiving van taken
en verantwoordelijkheden binnen het team later dit jaar.

Ons bedrijf en de functie
In 2016 opende onze eerste locatie, Kunststof in Leiden. In de jaren daarna volgden
Energiehaven in Utrecht, Radium in Maastricht, Roest in Zwolle en Zuidhaven in Utrecht.
Apex zal deze maand in Groningen haar deuren openen en een tweede locatie in Leiden,
Krachtstof, volgt rond de jaarwisseling.

Duizenden boulderaars maken enthousiast gebruik van de hallen en we hebben ongeveer
130 medewerkers in dienst. De groei vraagt om aanpassing en uitbreiding en daarbij is extra
administratieve ondersteuning op HR gebied een welkome toevoeging. Je krijgt deeltaken
op het gebied van personeelsadministratie, contractmutaties, indiensttredingen, verwerking
persoonsgegevens, verzuim en pensioen.

Wat wij vragen
● Ervaring met HR en/of administratief werk;
● Secuur en betrouwbaar;
● Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens;
● Vriendelijke en open communicatiestijl;
● Passen in een informeel maar ambitieus team;
● Bereidheid in de toekomst meer dan 16 uur per week te werken;
● HBO opleiding of denkvermogen;
● Correcte beheersing van de nederlandse en engelse taal;
● Bekendheid met de klimwereld is een pré.

Wat wij bieden
● Een zelfstandige functie onder begeleiding van de HR manager;
● Een gezellig team met ruimte voor eigen initiatieven;
● Mogelijkheid tot uitbreiding van uren;
● Combinatie van thuiswerken en op locatie (werklocatie is momenteel Zuidhaven in

Utrecht, vanaf begin 2023 ook mogelijk om in Krachtstof Leiden te werken);
● Marktconform salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring;
● Gangbare secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder pensioenregeling;
● Uiteraard gratis boulderen en deelname aan trainingen en cursussen.

Zowel externe als interne kandidaten worden uitgenodigd te solliciteren.

Geïnteresseerd?
Stuur je CV en motivatie naar hanneke@werckstof.nl
Gesprekken vinden plaats in september

mailto:hanneke@werckstof.nl

