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HR medewerker 

 

 
 

Cruden is op zoek naar een HR medewerker  (m/v) vanaf 24 uur uur in de week. 

Cruden is wereldleider in het ontwikkelen en produceren van simulatoren die gebruikt worden in de 

Autosport, Motorsport en Maritieme industrie. 

Als onze HR medewerker ben je een centraal aanspreekpunt voor HR gerelateerde vragen. Je 

beschikt over allround kwaliteiten waardoor je met gemak diverse taken (tegelijk) op je kunt nemen. 

Je geeft ondersteuning, ontzorgt, organiseert, beheert alle zaken rondom de HR afdeling. Daarnaast 

ben je verantwoordelijk voor de salarisadministratie en het verder professionaliseren van de afdeling 

HR.   

De belangrijkste werkzaamheden zijn: 

• Het uitvoeren en afhandelen van praktische en administratieve zaken zoals het afhandelen 
van personeelsmutaties en de kilometer administratie; 

• Bijwerken en bijhouden van de personeelsadministratie en het personeelshandboek; 

• Beantwoorden van HR gerelateerde vragen van medewerkers en managers; 

• Het up to date houden van personeelsdossiers en het verwerken van contracten; 

• Plannen, voorbereiden, en het uitwerken van functionerings en/of beoordelingsgesprekken; 

• Uitzoekwerk- en archiveer werkzaamheden; 

• Verantwoordelijk voor de rapportage en registratie van verzuim en ziekmeldingen; 

• Contactpersoon bij het werven van nieuwe collega’s in samenwerking met recuiters en/of 
uitzendbureau’s. 

Wat verwachten we van je? 

• Je bent in het bezit van een afgeronde MBO/HBO opleiding; 
• Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie bij voorkeur op 

een HR afdeling; 
• Je bent snel, pro-actief, accuraat en daadkrachtig; 
• Werkervaring met MS office/Excel is een must; 
• Affiniteit met HR onderwerpen; 
• Je bent communicatief vaardig, energiek met een open persoonlijkheid die het leuk vindt om 

collega’s te woord te staan; 
• Je bent stressbestendig en sociaal sterk; 
• Je bent bereid samen te werken met de afdelingen office management en/of de financiele 

administratie; 
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

Wat bieden we jou? 

• Een uitdagende en veelzijdige functie in een dynamische en technische organisatie; 
• Leuke collega’s; 
• De mogelijkheid om bij te dragen aan een veranderende en groeiende organisatie; 
• Marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden; 
• Internationale werkomgeving; 
• Een uitdagende baan met mogelijkheden om jezelf en de HR afdeling verder te 

professionaliseren; 

Ben jij de persoon die zich niet beperkt tot zijn of haar bureau of zijn of haar eigen (HR) taken, dan is 

deze baan zeker iets voor jou. Ben jij enthousiast? Informeer dan via jobs@cruden.com 
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