Dekker Zoetermeer is the place to be in Zoetermeer en omstreken op het gebied van sport,
eten/drinken en entertainment. In onze restaurants Lodge at the Lake, Sweet Lake Italy, Lucky’s
Bowling & Sportsbar serveren wij vanuit een trendy hotspot (denk Ibiza, maar dan gewoon in
Zoetermeer!) naast vegan en healthy dishes ook amazing burgers & pizza’s, zowel binnen als buiten
op ons zonovergoten terras én stadstrand. Bij ons kan je niet alleen eten maar ook tennissen,
bowlen, poolen, squashen, padellen en proberen te ontsnappen uit één van onze vier escape rooms.
Bovendien is Lodge at the lake een bekende trouwlocatie! Voor meer informatie
www.dekkerzoetermeer.nl en www.lodgeatthelake.nl
Dekker Warmond opende in 2018, Lucky’s Bowling (www.luckysbowling.nl ), dat met zijn unieke
vintage design een internationale prijs won voor “best designed interior”. Uiteraard geeft het
sportcafé met zijn chique vintage look de mogelijkheid om voor of na het tennissen, padellen of
squashen een Lucky’s burger of pizza te eten of om iets te drinken. Tot Dekker Warmond behoort
ook restaurant The Timber Club én binnenkort openen wij de deuren van Holy Moly Minigolf, een
ware #insta experience. Voor meer informatie www.dekkerwarmond.nl
Dekker Warmond en Zoetermeer maken deel uit van het concern waartoe Protest Sportswear ook
behoort, een hip, toonaangevende groep succesvolle bedrijven.
Voor onze HR-afdeling van Dekker Warmond & Zoetermeer zijn wij op zoek naar
een enthousiaste en communicatief sterke

HR Assistent
Als HR Assistent speel jij een belangrijke rol binnen onze organisatie. Voor ruim 250 werknemers
(Dekker Warmond 100 werknemers en Dekker Zoetermeer 150 werknemers) ben jij het eerste
aanspreekpunt voor vragen over personeelszaken. In deze uitdagende baan met veel zelfstandigheid
draag je bij aan het soepel laten verlopen van de HR-processen en -administratie. Je werkt hierbij
direct samen met de HR Adviseur.
Wat ga je doen?
• Eerstelijns ondersteuning aan de afdeling HR; denk hierbij aan het beantwoorden van de
telefoon, opstellen arbeidsovereenkomsten, bijlagen en bevestigingsbrieven en
verzuimmeldingen verwerken;
• Het op locatie als aanspreekpunt fungeren voor alle medewerkers met vragen;
• Beantwoorden en verwerken inkomende e-mails in de HR en Recruitment mailboxen;
• Ondersteunende werkzaamheden recruitment, waaronder het plaatsen van vacatures en het
uitnodigen en/of afwijzen van sollicitanten en een actieve rol bij het onboardingsproces;
• Bewaken van doorlooptijden, wettelijke termijnen, jubilea, pensionering, e.d.;
• Archivering digitaal en op papier volgens de AVG-wetgeving;
• Ondersteunende werkzaamheden payroll en projecten.
Wie ben jij?
• Je bent administratief onderlegd (analytisch, secuur en erg nauwkeurig);
• Je hebt een MBO+ werk- en denkniveau, HR opleiding is een pré;
• Bij voorkeur 2-3 jaar werkervaring;

•
•
•
•

Je weet de juiste prioriteiten te stellen, behoudt overzicht, ambitieus, snelle schakelaar, bent
proactief en organisatorisch sterk;
Je bent communicatief vaardig, integer, discreet en servicegericht;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
Ervaring met AFAS en/of Nostradamus is een pré.

Wat bieden wij?
Een uitdagende functie op waarin jij jezelf breed kunt ontwikkelen. In deze rol krijg je de vrijheid en
flexibiliteit om de functie naar eigen inzicht in te vullen/vorm te geven. En daarbij bieden we de
volgende arbeidsvoorwaarden:
• Een parttimebaan voor 24 uur (verdeeld over 3 - 4 dagen) met zicht op vast dienstverband;
• Salarisindicatie € 2.012,12 en € 2.758,42 bruto per maand op fulltime basis;
• 25 vakantiedagen (4 weken wettelijk, 1 week bovenwettelijk);
• Een tantième regeling;
• Een pensioenregeling;
• Vergoeding woon-werkverkeer;
• Standplaats: 2-3 dagen Dekker Zoetermeer en 1 dag Dekker Warmond/Leiden.
Bezit jij het vermogen om meerdere ballen in de lucht te houden en heb je de ambitie om te groeien
binnen HR? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren!
Stuur je cv én motivatie t.a.v. Esther Kramers naar vacatures@dekkerzoetermeer.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

