
 
 
 
 
 

 
 

HR medewerker 
20-24 uur per week 

 

Dit is een brede operationele HR functie waar veel facetten van HR in voorkomen. Enerzijds 
ben je  bezig met op structurele basis de administratieve HR taken uit te voeren, anderzijds 
sta jij in nauw contact met de medewerkers en de directie over alles wat betrekking heeft op 
HR. En dit is zeer zeker een diverse en uitdagende taak, maar als jij hier je plezier uit haalt dus 
ook een heel leuke functie!  Wil jij je opgedane ervaring in HR verder in zetten en lijkt jou dit 
een leuke uitdaging? Dan vind je hier zeker je plek! 
 
Wij zijn op zoek naar een HR medewerker (20-24 uur) die het op operationeel niveau goed 
weet te regelen. 
 
Bema BV is een groeiend familiebedrijf met ambitie om dé verpakkingsspecialist in de 
voedingsmiddelenindustrie te zijn. We zijn gespecialiseerd in het confectioneren van diverse 
kunststof- en faserdarmen, vacuümzakken, krimpzakken en lengtedarmen. Daarnaast 
hebben wij een eigen drukkerij waar we diverse producten kunnen bedrukken naar de 
wensen van de klant.  
 
De functie 
Als HR medewerker bij Bema ben jij de (enige) ondersteunende en adviserende factor naar 
de directie op alle HR gerelateerde onderwerpen.  
Je houdt je bezig met diverse administratieve taken behorend bij HR. Hieronder vallen onder 
andere de salarisadministratie, urenregistratie, de verzuimregistratie, de administratie voor 
verzekeringen, correspondentie met de medewerkers en het up to date houden van de 
personeelsdossiers.  
  Naast deze administratieve taken ben je ook verantwoordelijk voor het werving- en 
selectieproces, de naleving van de CAO, het beantwoorden van vragen van medewerkers en 
directie over HR gerelateerde onderwerpen  en het uitzoeken van juridische casussen. 
Tevens draag je de zorg over de pensioenregeling en het ontwikkelen van beleid op HR en 
heb je divers contact met externen, waaronder uitzendbureaus, de pensioenadviseur, en de 
salarisadministratie. 
Kortom: een zeer veelzijdige, verantwoordelijke HR functie met genoeg ruimte om dit naar 
eigen inzicht in te richten.  
 
Is jouw interesse gewekt? Lees dan verder over welk profiel je beschikt: 

• HBO werk- en denkniveau richting HRM; 

• Kennis van relevante wet- en regelgeving; 

• Goede communicatie skills en sociale vaardigheden zijn essentieel in deze functie, daar 

beschik jij dus ook over; 

• Positief ingesteld en je hebt een proactieve houding; 

• Andere competenties die naar voren komen in deze functie; zelfstandig, zorgvuldig en 

integer; 



 

 

 

 

 

 

 

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

• Woonachtig in een straal van 20 km van Waddinxveen. 

Wij bieden: 

• Passende salariëring conform functie en ervaring; 

• Start met een bepaalde tijd contract met uitzicht op een vaste aanstelling bij wederzijdse 
tevredenheid; 

• Een rol met een grote mate van zelfstandigheid; 

• De flexibiliteit om de uren flexibel in te delen; 

• Ruimte om te leren en jezelf te ontwikkelen; 

• Goed geregelde secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 

Indien je interesse is gewekt zien we je sollicitatie graag tegemoet via l.heerkens@bemabv.com 
of neem contact op met de afdeling HR via 0182-549087. We kijken uit naar je sollicitatie!  
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