
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR Support medewerker  

Arkel, Nederland Part Time 

____ 

CPG Europe produceert hoogwaardige bouwmaterialen om de complexe uitdagingen waarmee de huidige 

bouwsector wordt geconfronteerd, op te lossen. Met meer dan 1.400 medewerkers in heel Europa zetten we 

ons in om een wereld vorm te geven waarin gebouwen en constructies energie besparen, langer meegaan 

en de duurzaamheidsnormen overtreffen. De afdeling HR Benelux zoekt per 1 april uitbreiding in de vorm 

van een HR Support medewerker. De functie is voor 20 uur, verspreid over minimaal 4 dagen, werktijden in 

overleg.  

Jouw rol 

____ 

• uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van 

personeelsadministratie, ziekteverzuim, opleidingen, 

pensioenen en dergelijke 

• uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden 

m.b.t. juridische zaken  

• opstellen van management rapportages 

• opstellen van brieven 

• beheren van personeelsdossiers 

• leveren van een bijdrage aan HR projecten 

• aanleveren mutaties voor de salarisadministratie

 

Vaardigheden en kwalificaties 

____ 

• Opleiding: MBO/HBO in een relevante richting  

• Werkervaring: minimaal 2 jaar werkervaring  

• Computervaardigheden: MS Office en bij voorkeur 
HR-gerelateerde programma’s 

• Taalkennis: Nederlandse en Engelse taal goed in 
woord en geschrift.  

 

Voordelen 

____ 

• CPG organiseert een jaarlijks terugkerende BBQ 

voor het hele gezin en een sfeervol kerstdiner  

• CPG: we zijn een gezonde onderneming die groeit 

en jou daardoor kansen biedt op verdere 

ontwikkeling en groei  

• Arbeidsvoorwaarden: we bieden je uitstekende 

arbeidsvoorwaarden zoals een bij de functie 

passend salaris, 30 vakantiedagen, 

pensioenregeling en een bonusregeling 

• Ontwikkeling: we stimuleren ontwikkeling door 

middel van coaching of het volgen van opleidingen 

Contact 

____ 

Solliciteer online  

Ben jij de HR Support medewerker die we zoeken? We zien graag je CV en motivatie tegemoet op 
arkelhr@cpg-europe.com. Voor meer informatie over de vacature of procedure kun je contact opnemen met: 

Dieske Schoemaker    CPG Netherlands 
HR-Adviseur    HR afdeling 
0183-568049     Vlietskade 1032 
dieske.schoemaker@cpg-europe.com   4241 WC Arkel 

 

• behandelen van HR-gerelateerde vragen 

• verzorgen van communicatie over 

personeelsregelingen, personeelsvraagstukken, 

personeelswijzigingen etc. 

cpg-europe.com 
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