Wij zoeken voor onze HR-commissie
De HR-administratie specialist.
Feestjes! Daar draait het om bij ons. Wij maken kinderfeestjes mogelijk, voor kinderen die, in
Nederland, langdurig opgroeien in armoede. We brengen verjaardagsgeluk bij voor kind en
gezin. Waarom?






Ieder kind verdient het uit te kijken naar zijn of haar verjaardag en kinderfeestje
Ieder kind verdient het af en toe in het zonnetje staan
Ieder kind wil leuke dingen met eigen vriendjes meemaken
Ieder kind wil ook wel een keer leuke cadeautjes krijgen
Opgroeien in armoede mag toch niet beteken dat je niet jarig kan zijn.

Wij zetten verjaardagsverdriet om in verjaardagsgeluk. En dat doen we met vele vrijwilligers.
Onze fabriek, is een feestfabriek en die is er klaar voor om op te schalen.
Opschalen, betekent dat we meer mensen nodig hebben en onze kersverser HR-commissie
buigt zich hierover.
Voor dit stralende team bestaande uit een recruiter en een HR-adviseur, zoeken we nog één
persoon namelijk het administratie talent.

Ben jij de vrolijke HR-administratie specialist die Sanne en Esther komt
versterken?
De commissie heeft gezamenlijk de taak om de uitvoer het personeelsbeleid op zich te
nemen. Je spart en overlegd met een van onze bestuurders die HR in zijn portefeuille heeft.
En de HR-administratie specialist zorgt voor leuke attenties naar vrijwilligers, ondersteunt de
HR-collega’s, maakt overeenkomsten klaar, vraagt VOG ’s aan etc. Ook zorg je voor
verloning, onkostenvergoedingen, je houdt overzicht van vrijedagen en anderen leuke
belangrijke zaken zodat het altijd superleuk en gezellig werken is bij UITGESTELDE
KINDERFEESTJES.
Heb jij HR-ervaring, ben je een regelaar, houd je iedereen graag scherp, ben je van de
details, goed in backoffice dingen? Lijkt het je leuk om met dit team alle HR zaken te regelen
en uit te voeren. Laat het ons weten, want dan zoeken wij jou.

Sollicitatie procedure:
Ben jij degene die wij zoeken, word je blij van dit profiel en wil je graag kennis maken. Mail
ons dan een leuke motivatie (filmpje mag) + je CV naar info@uitgesteldekinderfeestjes.nl . Wil
je meer informatie over dit profiel, bel dan met +31 (0)630849896 .
Wij kijken uit naar je reactie!
www.uitgesteldekinderfeestjes.nl
Feestelijke groet,
Team StUK
Acquisitie n.a.v. mag, maar dan wel, als je als partner iets voor ons wilt betekenen

