Flamingo, met hoofdvestiging in Geel, brengt al meer dan 45 jaar met toewijding en expertise diverse producten voor huisdieren
op de markt. Het assortiment omvat meer dan 8.500 artikelen op maat van elk huisdier: van innovatief speelgoed over leuke
accessoires tot heerlijke snacks. Deze benodigdheden worden ook geëxporteerd naar groothandels en winkelketens in meer dan
50 landen binnen en buiten Europa.

Om de toonaangevende reputatie van Flamingo nog te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega:

HR medewerker
Als HR medewerker heb je een zeer uitdagend en gevarieerd takenpakket binnen personeelsbeleid.
Je staat o.a. mee in voor de volledige personeelsadministratie en payroll in samenwerking met het sociaal secretariaat. Na een
inwerkperiode wordt er ingezet op het automatiseren van bepaalde processen.
Het mee opvolgen van het wagenparkbeheer en facility behoort ook tot jouw takenpakket.
Indien je een persoon bent met interesse om de opleiding van interne preventie-adviseur te volgen of heb je dit attest reeds in
jouw bezit, is dit zeker een extra troef.

Wie ben jij?
o Je krijgt veel autonomie in het bedrijf waardoor je zelf jouw werk kan organiseren. Daarnaast ben je pro-actief en werk je
steeds nauwkeurig en gestructureerd.
o Je bent communicatief en hebt goede interpersoonlijke vaardigheden. Uiteraard ben je discreet in deze functie.
o Je spreekt en schrijft perfect Nederlands en bent mondig in Frans en Engels.
o Bij voorkeur heb je een bachelordiploma in een relevante richting of gelijkwaardig door ervaring.

Ons aanbod
Bij Flamingo kan je rekenen op een vaste job in een dynamisch en groeiend bedrijf met internationale activiteiten.
o Je kan rekenen op een uitstekend salaris in overeenstemming met je competenties, aangevuld met extralegale voordelen.
o Werken bij een stabiele en correcte werkgever met een aangename, informele werksfeer.
o Er is ruimte voor initiatief en de kans om mee te groeien met de organisatie.

Interesse?
Dus… wacht niet langer en stuur je cv met motivatiebrief naar vacatures@flamingo.be
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