
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Ons bedrijf richt zich op het grootschalig  telen, verpakken, afzetten en distribueren van een breed 
assortiment aan dagverse vollegronds- en glasgroenten. Onze afnemers zijn  Retail ketens en 
handelsbedrijven in  Europa. Wij onderscheiden ons door het kunnen aanbieden van grotere volumes 
met een constante, hoge kwaliteit én uniformiteit. Hierbij stellen we ons zeer flexibel en klantgericht 
op. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt hierbij ons uitgangspunt. Nieuwe technologische 
ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en geïntroduceerd in onze bedrijfsprocessen. 
 
Vanwege groei zoeken wij een parttime: 
 

Medewerker P&O (m/v)  
 

Als Medewerker P&O ben je verantwoordelijk voor het verwerken van uren en de daaruit 
voortvloeiende salarisverwerking voor met name de seizoensmedewerkers. Daarnaast verzorg je de 
nodige mutaties en correspondentie betreffende in-, door- en uitstroom, beheer je de 
personeelsdossiers en het personeelsinformatiesysteem. Je beantwoord vragen van medewerkers 
over secundaire arbeidsvoorwaarden. Als Medewerker P&O ben je tevens het aanspreekpunt  voor 
diverse externe organisaties, hieronder valt ook de huisvestiging van onze seizoensmedewerkers. Tot 
slot biedt je ondersteuning in werving- en selectieprocedures. 
 
De functie is vooralsnog voor ongeveer 20 uur in de week op jaarbasis. We zijn erg 
seizoensgebonden en de piek loopt van mei tot en met oktober.  
 
Wij vragen: 

• MBO/HBO werk- en denkniveau. Bij voorkeur een afgeronde  
administratieve en/of Personeel & Arbeid gerelateerde 
opleiding; 

• Minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie; 
• Zelfstandig kunnen werken; 
• Flexibele opstelling in verband met sterke seizoenspiek; 
• Goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal; 
• Betrouwbare, integere en discrete persoonlijkheid; 
• Nauwkeurig en accuraat; 
• Collegiaal, servicegericht, zelfstandig en stressbestendig. 

 
 
Wij bieden: 
Een uitdagende en leuke baan binnen een sterk groeiende organisatie en een professioneel team. 
Prima salaris en arbeidsvoorwaarden. 
 
Solliciteren: 
Heb je interesse stuur je sollicitatiebrief  en CV naar: personeel@groenteproducties.com 
Heb je vragen over deze functie, neem dan telefonisch contact op met Gertie de Swart: 077-3982546 
(op woensdag niet aanwezig) 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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