
 
 

HR Medewerker voor de Cuijpers Groep BV te Elsloo  
 

De Cuijpers Groep bestaande uit Cuijpers Services BV, Cuijpers Services Nederland 
BV en Smeets Schilderwerken Stein BV  en is sinds 1964 een dienstverlener op het 
gebied van mobiele en stationaire straal- en conserveringswerkzaamheden en het 
uitvoeren van onderhoudsprojecten binnen industriële, bouwkundige en 

infrastructurele sectoren. Hierbij valt o.a. te denken aan oppervlaktebehandeling, hogedrukwaterreinigen en 
hogedrukwatersnijden en schilderwerken. Onze werkzaamheden voeren wij zowel uit op de eigen vestigingen te Elsloo, 
Weert en locatie Chemelot alsook op klantlocaties voornamelijk in de Benelux, Duitsland en Frankrijk.  
 
Voor ons bedrijf zijn wij per direct op zoek naar een   
 

HR medewerker (m/v) 
 
Wij zoeken een enthousiaste nieuwe collega die zelfstandig zijn/haar werk organiseert en daarbij goed samenwerkt. Verder 
verwachten wij dat je goede communicatieve vaardigheden en een energieke en enthousiasmerende werkhouding hebt en 
uitdagingen en hectiek niet uit de weg gaat.  
 
Algemene Omschrijving 
 
Op HR gebied, heb je samen met het team een rol in het doorzien en verbeteren van onze HR-processen en 
personeelsbeleid.  Je ondersteunt hierbij  de HR-Manager. Je stelt arbeidsovereenkomsten op, verzorgt overige 
correspondentie en levert een bijdrage aan periodieke rapportages. Je verzorgt vacatureteksten en hebt een actieve rol bij 
het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. Je houdt je op de hoogte van cao- en overheidsontwikkelingen en 
beoordeelt hiervan de consequenties voor het te voeren beleid. Verder onderhoud je het arbeidsvoorwaardenpakket en 
ondersteunt de HR-manager bij de uitvoering van het HR-beleid. 
 
Ook op het gebied van personeelsadministratie heb je een ondersteunende en actieve rol. Denk hierbij aan het verwerken 
van indiensttredingen, functiewijzingen en het maken van studieovereenkomsten. Maandelijks verzorg je de controle en 
uitwerking van de te verlonen uren van een deel van het bedrijf, die je samen met je collega van de  salarisadministratie 
verwerkt.  
Op het gebied van opleidingen heb je een initiërende en stimulerende rol, je beoordeelt de behoefte samen met de HR 
manager, waarna je de aanmelding van de medewerkers op trainingen, cursussen en opleidingen regelt en zorg draagt voor 
de bijbehorende subsidieaanvragen en registraties. Samen met je collega’s zorg je voor een correcte verzuimbegeleiding, 
zowel inhoudelijk, procesmatig als administratief en ondersteun je de lijnfunctionarissen hierbij.  
 
Als afdeling staan we voor de leuke uitdaging om de kwaliteit te verhogen. Hierin speel je een cruciale rol. 

Je komt te werken in een team dat zich kenmerkt door hard werken, humor en collegialiteit. Je hebt een zelfstandige rol 
binnen het team, met ruimte voor eigen initiatief en volop ontwikkelmogelijkheden. 

Functieprofiel 
Je bent resultaatgericht en neemt initiatief wanneer dat nodig is. 
Je werkt accuraat en bent in staat de voortgang te bewaken.  
Je bent sociaal en communicatief vaardig en kunt snel schakelen.  
Daarnaast ben je in staat om nieuwe procedures snel te leren en kennis van relevante procedures en regelgeving op het 
gebied van personeelsadministratie snel eigen te maken.  
 
Om deze functie op goed niveau te kunnen uitoefenen, heb je ook nog:  

 minimaal HBO niveau (zoals opleiding Personeel en Organisatie / opleiding People & Business Management) en 
minimaal drie jaar ervaring in een vergelijkbare functie.  

 klant- en resultaatgerichtheid, pro-activiteit en goede communicatieve vaardigheden.  

 Integriteit en accuratesse.  

 een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 



 bij voorkeur ervaring met het werken met digitale salarisadministratie (ADP).  

 ruime ervaring met Microsoft Office, ervaring met Acces is een pré.  
 
Wij bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Op termijn een vast dienstverband. 
 
 
Sollicitaties te richten aan: 
Cuijpers Groep BV  
T.a.v.: de heer DMC Linders, HR Manager 
Postbus 9, 6170 AA Stein 
E-mail: d.linders@cuijpers.nl 
 

 

 


