
HR Professional

VGI-Willems RVS Machinebouw B.V. is een leverancier van 
uitsluitend Roestvaststalen producten voor de machine- en 
apparatenbouw. Het bedrijf bestaat ruim 30 jaar en heeft 
gedurende deze periode een mooie groei door mogen maken. We 
kunnen met trots zeggen dat we inmiddels ruim 100 man sterk 
staan en gepaard met deze stappen zijn we als kers op de taart 
in 2020 verhuisd naar ons nieuwe pand! Wil jij ons team komen 
versterken? Lees dan snel verder! 

Voor het gebruik van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacy verklaring onder het tabblad downloads op onze website.

Hapert HBO 32-40 uur



Zie jij een carrière bij VGI-Willems machinebouw 
wel zitten? Solliciteer dan direct en stuur jouw CV 
en motivatie naar hr@vgiwillems.nl. We zien jouw 
sollicitatie heel graag tegemoet!

Heb jij vragen over de vacature? Je kunt hiervoor 
contact opnemen met hr@vgiwillems.nl of neem 
contact met afdeling HR op via 0497 387 153. Wil 
je graag wat meer zien over ons bedrijf, neem dan 
vooral een kijkje op: www.vgiwillems.nl

Dit ga je doen

Wat verwachten we van je?
Je hebt een afgeronde HR-opleiding en/of relevante werkervaring op dit gebied;
Je hebt een juiste beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Kennis en inzicht van de ontwikkelingen binnen het HR-vakgebied;
Maar vooral een creatieve, sociale aanpakker, woonachtig in de omgeving van Hapert, die graag 
ons team wil komen versterken!

Dit bieden wij jou
Een goed salaris afhankelijk van opleiding en ervaring;
25 vakantiedagen en 13 ADV dagen, bij 40u.
Een goede pensioenregeling;
Afwisselende werkzaamheden binnen een, al zeggen we het zelf, gezellig team!

TIP!Hier ga je werken! 
Scan de QR-code.

Solliciteren of vragen?

De HR-afdeling is een relatief nieuwe afdeling binnen de organisatie waarin veel ontwikkelingen hebben 
plaatsgevonden in de afgelopen jaren. Hierin krijg jij veel verantwoordelijkheden en mogelijkheden om 
de afdeling naar een hoger niveau te tillen. Jij bent verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met 
onze medewerkers en bent onder meer het verlengstuk van het management richting het bedrijf. Een 
greep uit jouw werkzaamheden:

Je bent verantwoordelijk voor de in-, door- en uitstroom binnen de organisatie;
Je wilt de HR-afdeling naar een hoger niveau tillen door middel van het
professionaliseren van bedrijfsprocessen op personeel- en organisatiegebied;
Je bent een centraal aanspreekpunt voor de medewerkers met betrekking tot personeel en 
organisatie aangelegenheden;
Je houdt je bezig met de werving- en selectie van nieuwe medewerkers;
Je bent verantwoordelijk voor alle (administratieve) HR-processen;
Je bent verantwoordelijk voor het verwerken van mutaties in het ERP-systeem en het beheren 
van de personeelsdossiers;
Je houdt de jurisprudentie bij en verstrekt informatie met betrekking tot arbeidsrecht.


