
Administratief / Allroud HR medewerker
8 - 24 uur 

Volero is in drie jaar tijd uitgegroeid tot dé vloerkledenwebshop van Nederland. Vanwege onze groei zijn wij op zoek 
naar een Allround HR medewerker. Iemand die de uitdaging ziet in het regelen, organiseren en beantwoorden van alle 
zaken rondom HR. Volero bestaat nu drie jaar en met 30 medewerkers speelt deze functie een steeds belangrijkere 
rol. 

Ben jij iemand met een passie voor het HR vak? We zijn op zoek naar iemand die leidend wil zijn in het opzetten en 
professionaliseren van een HR afdeling. Als Allround HR medewerker ben je het eerste aanspreekpunt voor 
medewerkers die vragen hebben over arbeidsvoorwaarden, verlofregelingen, ziekmeldingen en overige HR 
gerelateerde zaken. Help ons om structuur in de organisatie te krijgen en een nog aantrekkelijker bedrijf te worden! 

Werkzaamheden
• Het zelfstanding uitvoeren van personeels- en salarisadministratie
• Bewaken en uitvoeren van het administratieve proces rondom urenwijzigingen, in- uitdienst, 
 salariswijzigingen, werkgeversverklaringen, verlofaanvragen, etc.
• Het verzorgen en inplannen van voortgangsgesprekken
• Werving & selectie van nieuwe collega’s 

Wat wij vragen
• Werkervaring op het gebied van HR
• Je bent discreet en secuur 
• Goede kennis van sociale wetgeving en bereidheid tot ontwikkeling hierin

Wat wij bieden
Je komt terecht in een ambitieus team waar de sfeer 
positief en informeel is. Bij ons is er veel ruimte voor eigen 
initiatieven, leerdoelen en ideeën. Omdat wij als bedrijf 
snel groeien zijn er voldoende doorgroeimogelijkheden. 
 
Het kantoor is gemakkelijk te bereiken. Zo stopt er een 
bus voor de deur en is er voldoende (gratis) 
parkeerruimte. 

•  Een goed salaris dat aansluit bij je ervaring 

•  Afwisselende functie in een proactief team

•  Eigen invulling met veel ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling

•  Personeelskorting op het gehele assortiment

•  Bier en Wijn, leuke werksfeer

•  Uiteraard ook vakantiedagen en elke dag vers fruit

Solliciteren?
Ben jij de persoon die we zoeken? Solliciteer dan direct! Mail je motivatie en CV naar vacature@volero.nl t.a.v. Gwenda 
of Joost. 

Ondanks bovenstaande profieleisen is het voor ons belangrijk dat jij enthousiast wordt van deze functieomschrijving. 
Dus denk je geschikt te zijn voor de functie, maar sluit jouw profiel niet naadloos aan? Graag nodig ik je uit tot het 
toesturen van je CV. 

 * Uit onderzoek blijkt dat vrouwen pas solliciteren als ze aan 100% van de eisen voldoen, en mannen al bij 60%. Dus herken jij je in deze uitdaging, 
maar aarzel je of je aan alle eisen voldoet? Dan zien we je CV graag tegemoet.


