
 

 

 

 

 

 

‘Vraagbaak, servicegericht en een oog voor detail’ 

Spreekt dit je aan? Als HR Support topper in Delft (32-36 uur), is dit jouw uitdaging! 

 

Student zijn. Weet je nog? Of ken je de verhalen? Nieuwe vrienden, feestjes, vrijheid? 

Grenzen opzoeken, leren, ontdekken en op jezelf wonen? Daar werken wij voor. 

 

Wat ga je doen? 

Jij  bent het hart van onze HR afdeling. Je bent bereikbaar en weet de weg in het doolhof aan 

informatie, regelgeving en afspraken op HRM gebied. Je helpt onze lijnmanagers, je collega’s 

in het HR team en daarbuiten aan de juiste informatie. Vaak gaan vragen over CAO 

gerelateerde thema’s en wet- en regelgeving. Daarnaast focus je je op  

ziekteverzuimbegeleiding, rapportages, digitale HR systemen, contracten etc. Je vindt het 

leuk om zaken op HR-gebied uit te zoeken en net dat beetje verder te gaan in je uitzoekwerk 

dan alleen het beantwoorden van de vraag die er gesteld is. Je verdiept je in details en 

communiceert duidelijk en op tijd met je collega’s op de afdeling. Jullie zijn met z’n drieën; jij, 

de manager HR en een arbeidsmarktspecialist. Concrete werkzaamheden van jou zijn o.a: 

 Rapportages maken op het gebied van ziekteverzuim en in- door- en uitstroom van 

medewerkers; 

 Salarisadministratie bijhouden en aanleveren aan salarisadministrateur; 

 Monitoren einddata contracten en tijdige uitvoering van beoordelingsgesprekken; 

 Contact met ARBO dienst, in samenwerking met de HR manager; 

 Brieven opstellen, denk bijv. aan in- en uitdienst, zwangerschap en promotie; 

 Het HR-administratiesysteem up-to-date houden. Denk aan digitale 

personeelsdossiers, vrije dagen en declaraties. 

 

Ook een kleine waarschuwing van onze kant; verwacht namelijk geen gespreid bedje. Door 

ontwikkelingen binnen onze organisatie zijn wij onze processen verder aan het 

professionaliseren. Daarbij hebben wij jouw expertise nodig! Met zelfstandigheid en initiatief 

vind jij absoluut je plek bij ons. Je werkt vanuit onze vestiging in Delft en rapporteert aan de 

Manager HR. 

  



 

 

 

 

 

Jij? 

Je hebt je ogen en oren altijd open, daardoor weet je veel en zie je veel. Details hebben je 

aandacht; altijd!. Dat is ook nodig, want je collega’s zijn meer van de grote lijnen. Jij hebt 

graag overzicht en bent een planner en organisatietalent. Met digitale systemen heb je 

gewerkt en je herkent jezelf in de eigenschappen klantgericht, resultaatgericht en 

zorgvuldigheid. Wij worden nog nieuwsgieriger, als jij: 

 hbo werk- en denkniveau hebt en een opleiding hebt gevolgd in de richting van HRM, 

Hotelschool, of Facility Management; 

 Beschikt over 2-4 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol op een HRM afdeling; 

 Mondeling en schriftelijk uitstekend communiceert in zowel Nederlands als Engels.  

Wat bieden wij? 

Wij bieden je een functie met veel verantwoordelijkheid en ruimte om te creëren. Je 

secundaire arbeidsvoorwaarden kun je via het Woondiensten Cafetariasysteem meer op 

maat snijden. Elk jaar maak je gebruik van een persoonlijk ontwikkelingsbudget en jouw 

salaris is volgens de CAO voor Woondiensten, schaal G. Afhankelijk van jouw ervaring is dat 

minimaal € 2806,00 en maximaal € 3436,00- bruto per maand.  

Informatie en solliciteren 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Petra Hofstede, Manager 

HRM, bereikbaar via nummer 088-2353896 Je sollicitatie met CV kun je tot en met 21 oktober 

2019 mailen naar sollicitatie@duwo.nl, t.a.v. Kiona Stierman. 
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