
 

FLORICULTURA  

Tropische planten zijn onze passie. Ons bedrijf is al sinds 1933 specialist in orchideeën en tropische 

planten. Als marktleider in uitgangsmateriaal van verschillende soorten orchideeën en anthuriums 

leveren wij jaarlijks wereldwijd tientallen miljoenen planten voor de opkweek tot potplant en snijbloem 

aan kwekers. Het streven naar perfectie en het creëren van sterke, renderende en onderscheidende 

variëteiten voor onze klanten; dat drijft de mensen van Floricultura. De organisatie groeit en 

professionaliseert flink. Voor de afdeling HR in Heemskerk zijn wij op zoek naar een enthousiaste:  

 

MEDEWERKER HR  
 

Als HR medewerker bied je ondersteuning aan de adviseurs en ben je het aanspreekpunt voor 

teamleiders en medewerkers, waarbij discretie vanzelfsprekend is. Je werkt nauw samen met je 

collega’s van HR en bent minimaal 4 dagen per week beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

WAT ZIJN JE VOORAAMSTE WERKZAAMHEDEN 

• Ondersteunen van de HR-adviseurs; 

• Je administreert en regelt zaken op het gebied van werving & selectie, in-, door- en uitstroom; 

• Je neemt binnenkomende telefoongesprekken aan, houdt de HR mailbox bij, beantwoordt 

standaardvragen en stuurt verzoeken door naar adviseur(s); 

• Je verwerkt mutaties in het personeelsbestand en beheert personeelsdossiers; 

• Je registreert en rapporteert ziek- en hersteld meldingen in AFAS en SAZAS, maakt 

rapportages en goed werkbare Excel overzichten. 

 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU 

• Goede kennis van Microsoft Office 365; 

• Je bent empathisch, flexibel en hebt goede communicatieve vaardigheden; 

• Je reageert proactief op processen en bent altijd op zoek naar verbetering; 

• Je bent bereid tot het volgen van een opleiding en/of cursussen. 

 

FUNCTIE EISEN 

• Minimaal MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur richting HRM; 

• 1-3 jaar werkervaring in de uitvoering van HR-administratie; 

• Affiniteit met loon- en salarisadministratie, personeelsinformatiesystemen; 

• Kennis van HR wet- en regelgeving; 

• Kennis van AFAS is een pré. 

 

BEN JE GEÏNTERESSEERD? 

Stuur dan direct jouw motivatiebrief en CV naar HR@floricultura.com. Het streven is om de procedure 

voor 1 maart af te ronden.  

mailto:HR@floricultura.com

