
MEDEWERKER HR & ADMINISTRATIE

Wat kun je voor ons betekenen?
In deze veelzijdige administratieve functie assisteer je de afdelingen HR en Administratie. Je draagt zorg voor 
een correcte verwerking van de salarissen van onze buitenlandse entiteiten, bent het aanspreekpunt voor 
personeelsvraagstukken en onderhoudt de contacten met ons externe salarisbureau. Je verzorgt ziek- en 
herstelmeldingen, geeft uren door aan het uitzendbureau en bereidt diverse formulieren voor. Daarnaast 
bied je in deze functie een aantal uur per week ondersteuning aan de afdeling administratie bij onder 
andere het verwerken van de inkoopfacturen.
 
Hoe kom je het beste tot je recht in deze functie?
 ▪ Je hebt minimaal twee jaar werkervaring in een soortgelijke functie 
 ▪ Je hebt een MBO+ werk- en denkniveau
 ▪ Je werkt nauwkeurig en kunt goed het overzicht bewaren
 ▪ Heb je basiskennis van loonadministratie? Dit is een pré!
 ▪ Je spreekt en schrijft goed Nederlands, Engels en Duits
 ▪ Je bent enthousiast, ondernemend en houdt van een dynamische werkomgeving
 ▪ Je houdt niet van stilzitten en denkt pro-actief mee in het optimaliseren van administratieve processen

32 - 40 uur

vacature

Wie zijn wij?
Jetstone is een toonaangevende producent van stenen werkbladen. Keukendetaillisten en interieurbouwers in 
Nederland, België, Duitsland en Zweden weten dat ze voor prachtig maatwerk bij ons aan het juiste adres zijn.
Werken bij Jetstone betekent samenwerken. In onze platte organisatie staan we open voor suggesties en nemen we 
medewerkers graag mee in nieuwe ontwikkelingen. We werken samen hard, maar vieren ook zeker samen successen; 
van jubileumfeest tot voorjaarsborrel en van Vrienden van Amstel tot uitstapjes met de personeelsvereniging.
Ben jij op zoek naar een werkgever waar je je talenten kunt benutten? Lijkt het je een uitdaging om bij te dragen aan 
een mooi kwaliteitsproduct? En hecht je waarde aan een informele sfeer en een no-nonsense mentaliteit? Dan past 
Jetstone, als financieel gezond en betrouwbaar bedrijf, wellicht uitstekend bij jou!

Interesse om te solliciteren?
Stuur dan een e-mail met je 
gegevens en korte motivatie 
naar Marian van Bree:
hrm@jetstone.nl

JETSTONE
Florijn 9

5751 PC Deurne

@JetstoneNL

@Jetstone_

jetstone-bv

www.jetstone.nl Heb je nog vragen?
Bel dan even naar Harold van 
Heugten! Hij weet je alles te 
vertellen over deze functie:
0493-352050


