
Medewerker Werving & Personeelsadministratie (recruiter) 
 
Vanwege de groei van ons bedrijf zoeken wij een enthousiaste Medewerker Werving & 
Personeelsadministratie voor 32 tot 38 uur per week. In deze functie combineer je de werving en 
selectie van personeel met het afhandelen van administratieve taken van nieuwe en huidige 
medewerkers. Een uitdagende baan dus, waarin recruitment en administratie samenkomen. Hou 
jij van afwisseling en werk je graag voor en met collega’s? Kom dan ons gemotiveerde team 
versterken! 
 
Wat ga je doen? 

• Werving: Jij werft medewerkers voor onze openstaande vacatures. Dit doe je door het 
plaatsen van vacatures, te netwerken en social media te gebruiken. Je denkt mee over 
creatieve manieren om onze vacatures te vervullen.  

• Personeelsadministratie: Jij handelt de administratieve taken af die komen kijken bij in- en 
uitdiensttreding van medewerkers. Ook verwerk je o.a. mutaties en andere zaken die horen 
bij contractbeheer.  

 
Jij kan als geen ander: 

• een pakkende vacaturetekst opstellen met de juiste functie-eisen. 

• zoeken naar geschikte kandidaten via verschillende (online) kanalen. 

• meedenken over het stroomlijnen van ons sollicitatieproces. 

• zorgvuldig administratieve taken afronden. 

• inschatten welke rechten en plichten medewerkers hebben en hen hierover informeren. 
 
Wat wij van je vragen: 

• Je hebt een positieve, enthousiaste instelling. Daarmee weet je mensen te overtuigen en te 
activeren. 

• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

• Je kent de mogelijkheden van social media voor het werven van personeel. 

• Je hebt kennis van wet- en regelgeving op het gebied van HRM. 

• Heb je ervaring als Medewerker Werving & Personeelsadministratie? Mooi! Maar ook als je 
nog niet zoveel ervaring hebt, gaan we graag met je in gesprek over de mogelijkheden. 

• Je beschikt over minimaal MBO werk- en denkniveau. 

• Je woont in de omgeving van Arnhem. 
 
Wat bieden we jou? 
Je komt werken in een leuk familiebedrijf, waar je veel ruimte krijgt voor eigen initiatief. Je ontvangt 
een marktconform salaris. Je krijgt onder andere 26 vakantiedagen en een eindejaarsuitkering zodra 
je 1 jaar in dienst bent. 
 
Zin in deze uitdaging? 
Wij maken graag kennis met jou! Stuur je CV en motivatie vóór 23 mei naar 
sollicitatie@smbwillems.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Vertel ons in ieder geval 
welke relevante opleidingen je hebt gevolgd, wat je ervaring is en waarom je graag bij ons wilt 
werken. Heb je nog vragen over de functie? Bel dan met 026 – 389 11 19. 
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