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BIDFOOD HORECA SERVICE WERFT AAN

Om onze ambities waar te maken, zijn we op zoek naar  
een gedreven HR ASSISTANT
In deze functie ben je in eerste instantie verantwoordelijk voor de  
nauwkeurige verwerking van de HR administratie, waaronder:

  Up to date houden HR systemen voor een correcte payrollverwerking:  
Protime (tijdsregistratie) en HR accent (payroll)

  Interim: planning  en urenadministratie, controle facturen,  
contact met uitzendbureaus, …

  Algemene administratie betreffende nieuwe medewerkers, 
arbeidsovereenkomsten, tijdskrediet, opleiding, VOV, …

  Beheer kledij- en wasservice
  Planning medische onderzoeken
  Vragen van werknemers beantwoorden
   …

Naast de HR administratieve taken zal er ook ruimte zijn om mee te werken aan 
HR projecten. Je rapporteert aan en werkt nauw samen met je collega HR manager.  

WIE ZOEKEN WE?
  Je hebt bij voorkeur een Bachelor diploma in 
een HR gerelateerde richting

  Je bent communicatief ingesteld en staat 
graag in contact met de werknemers

  Je hebt een goede kennis van de sociale- en 
arbeidswetgeving en je blijft graag up-to-date

  Ervaring met tijdsregistratie zoals Protime is 
zeker een pluspunt maar geen must

  Discretie en vertrouwelijkheid zijn voor jou 
geen onbekende factor

  Je werkt nauwkeurig en georganiseerd

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?

  Een marktconform salaris naargelang jouw ervaring

 Een voltijdse of deeltijdse tewerkstelling (70 à 80%)

 Een vast contract na de gebruikelijke interimperiode

  Een fijne werksfeer, een open bedrijfscultuur met een 
hands-on mentaliteit en korte communicatielijnen

INTERESSE ?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hr.horecaservice@bidfood.be
Heb je goesting om actief mee te werken aan én deel uit te maken van Team Bidfood Horeca Service?

Lochtemanweg 10 
3580 BERINGEN 
Tel. +32(0)11/45 85 45

Eind 2020 bundelden Bidfood Langens en Bidfood Bestfood hun krachten om samen als toonaangevende horeca toeleverancier een uitgebreid 
gamma producten via een uitstekende service te kunnen aanbieden aan onze klanten. 
Ons team van 150 gemotiveerde medewerkers staat klaar om onze klanten steeds opnieuw die goede service te bieden vanuit onze vestiging in 
Beringen en onze cash & carry in Maasmechelen. 
Vanuit HR willen we onze geëngageerde medewerkers ook de topservice bieden die ze verdienen. Vanuit HR willen we actief bijdragen aan onze 
teamspirit die maakt dat Bidfood Horeca Service een bedrijf is waar het aangenaam is om te werken. Dit niet gewoon voor de medewerkers, maar 
samen mét de medewerkers!


