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HR medewerk(st)er (parttime, 16-20u)  
Als HR medewerk(st)er ondersteun je de HR-manager van Reparaad. In deze functie houd 

je je bezig met het up-to-date houden van het CRM-systeem, verzorg je ziek- en 

betermeldingen en fungeer je als aanspreekpunt bij vragen over arbeidsovereenkomsten 

en verlofrechten van medewerkers. Daarnaast ondersteun je de HR-manager met overige 

uitvoerende taken en werk je mee aan het uitvoeren van het HR-beleid binnen Reparaad.    
 

Wie zijn wij?  
Wij zijn een dienstverlenende organisatie die zich bezighoudt met het onderhouden van 

vastgoed, waarbij wij ons richten op licht technisch onderhoud en reparaties. Onze 

organisatie kent een landelijke dekking en voorzien onze klanten van handymandiensten, 

huismeesters, allround servicemonteurs, reparatie onderhoud en standaard mutaties. 
 

Wat zoeken wij?  
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en leergierige HR-medewerker, die actief 
meedenkt en werkt aan het uitvoeren van HR-beleid en als cultuurdrager kan fungeren. 
Sta jij stevig in je schoenen, ben je een echte initiatiefnemer en werk je resultaatgericht? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Functie-eisen 
• Een afgeronde administratieve opleiding op MBO niveau 4; 

• Werkervaring in een soortgelijke functie; 

• Basiskennis van wet- en regelgeving omtrent arbeidsrecht; 

• Goede kennis van MS Office (word, Excel en Office 365); 

• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 

Werken bij Reparaad 
Binnen Reparaad kennen we een informele, open sfeer en korte lijnen. De verloning valt 
onder de CAO Metaal & Techniek; welke 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen kent bij een 
fulltime dienstverband. Tevens hebben wij een actieve personeelsvereniging welke diverse 
activiteiten organiseert door het jaar heen. Twee keer per jaar hebben we een 
personeelsbijeenkomst in de vorm van een zomer BBQ en een kerstdiner.  
 

Solliciteren  
Spreekt deze vacature en onze organisatie jou aan? Dan zien we graag jouw sollicitatie 

tegemoet. Deze kun je sturen naar marijke.lenderink@reparaad.nl. Mocht je nog vragen 

hebben alvorens je wilt solliciteren, kun je haar bereiken op telefoonnummer  



 

 

06-22871621 of op bovenstaand mailadres. 


