
 

 
 
 

 

VACATURE  
 
Personeelsfunctionaris (fulltime, standplaats Groningen) 
 
Gjaltema is een groeiend en innoverend bedrijf gespecialiseerd in steigerbouw, hoogwerkers en materieel 
verhuur. Het familiebedrijf is opgericht in 1979 en telt momenteel 160 vaste medewerkers. Het is een 
dynamisch bedrijf en altijd in beweging. Wij zijn daarom ter aanvulling van het team op zoek naar een 
ervaren personeelsfunctionaris. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
In deze veelzijdige functie bestaan je belangrijkste taken uit: 

 verantwoordelijk voor de personeelsadministratie, waaronder het opstellen van contracten, het 
verwerken van personeelsmutaties en het bijwerken van personeelsdossiers; 

 het voorbereiden van de periodieke salarisverwerking;  

 verantwoordelijk voor het verzuimbeleid en de uitvoering daarvan; 

 het ondersteunen van de werving & selectie van medewerkers; 

 implementeren en bewaken van het personeelsbeleid en het management team daarover adviseren; 

 bijhouden van ontwikkelingen en regelgeving op het gebied van personeel en organisatie en zorgen 
dat de organisatie aan deze regelgeving blijft voldoen; 

 actueel houden van het functiehuis; 

 opstellen van het opleidingsplan t.b.v de ontwikkeling en behoud van medewerkers;  

 fungeren als adviseur en gesprekspartner van het lijnmanagement. 
 

Functie-eisen 

 een hogere opleiding in een relevante studierichting; 

 tenminste 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;  

 kennis en ervaring op het gebied van verzuim, preventie en duurzame inzetbaarheid; 

 kennis van wet- en regelgeving omtrent arbeidsrecht; 

 goede communicatieve vaardigheden;  

 een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk; 

 Stressbestendig, ondernemend en een flexibele instelling. 
  
Uit gesprekken met jou wordt duidelijk dat je over de volgende kwaliteiten beschikt: 
Je bent consciëntieus, accuraat, betrouwbaar, integer en goed georganiseerd. Je bent je bewust van je rol 
binnen de organisatie en weet welke houding je moet aannemen in de verschillende settingen en de 
werkgever-werknemer-relatie in het bijzonder. Zowel zelfstandig functioneren als het opzoeken van de 
samenwerking en de afstemming met de rest van de organisatie, zie jij als een passende uitdaging. Je ziet 
kansen en neemt waar nodig initiatieven voor (organisatorische) verbeteringen. 
 
Aanvullende informatie 
Jouw CV inclusief motivatiebrief ontvangen we graag vóór maandag 3 februari 2020.  
Gjaltema behandelt sollicitaties en cv’s zeer zorgvuldig. Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor 
het sollicitatiedoel worden bewaard en bewerkt, zie ook https://gjlatema.eu/privacyverklaring. 
 
Informatie en sollicitatie 
Salaris: afhankelijk van ervaring 
Contract: onbepaalde tijd 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Edwin Hof, Algemeen Directeur, tel: 085- 047 55 70. 
Heb je belangstelling voor deze uitdagende functie, solliciteer dan via personeelszaken@gjaltema.eu. 
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