
  
 

Medewerker Personeelszaken 

 

Het profiel 

MANNA – Blue is op zoek naar een medewerker met geweldige organisatie skills. Wij zijn een bedrijf met een 

perfectionistische mentaliteit en gaan alleen maar voor de hoogste kwaliteit en service. 

De werkzaamheden 

Het is een uitdagende en verantwoordelijke functie met onder andere de volgende werkzaamheden; 

 

• Het muteren, controleren en beheren van alle gegevens ten behoeve van de personeelsadministratie en 

salarisadministratie 

• Controle en juiste verwerking van de uren van het personeel 

• Rapportages vanuit het personeelssysteem maken en advies geven aan het management  

• Het uitzetten van vacatures via verschillende wervingskanalen en de opvolging hiervan 

• Beheren van mail met sollicitaties 

• Opmaken van contracten 

• Ziekte- en verlofregistratie 

• Begeleiden van Re-integratie trajecten volgens de Wet Verbetering Poortwachter 

• Aanmelden van medewerkers voor opleidingen en/of trainingen en de bijbehorende administratie 

• Signaleren van alle actuele wettelijke veranderingen/ontwikkelingen op HR-gebied 

• Verstrekken van informatie aan het management over o.a. arbeidsvoorwaarden, regelingen betalingen 

etc. 

• Ondersteunen van financiële administratie zoals inboeken en verzenden van facturen, ( debiteuren en 
crediteuren ) en inboeken van kassen 

 

 

Wie zoeken wij? 

Wij zoeken een getalenteerde, gedreven en loyale administratieve kracht. Je bent proactieve en werkt graag in 

een efficiënte en dynamische werkomgeving. Je hebt een flexibele en klantgerichte instelling, bent gewend zowel 

in teamverband en zelfstandig te werken.  

MANNA – Blue zoekt de medewerker die voldoet aan de volgende functie eisen; 

• Minimaal MBO werk- en denkniveau 4 (administratief) 

• Enkele jaren werkervaring in een soortgelijke administratieve functie 

• Je kunt zelfstandig werken en bent nauwkeurig 

• Je beschikt over cijfermatig inzicht en bent administratief sterk 

• Werk ervaring met boekhoud programma’s en P&O registratie systeem 



  
 

• Je staat sterk in je schoenen en vind het niet moeilijk om daadkrachtig te handelen wanneer dat nodig is  

• Opgeruimd karakter en schoon in denken en doen 

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal/Engels is een pré 

• Analytisch vermogen en ervaring met het rapporteren 

• Kennis van en ervaring met MS-Office en personeelsinformatie – en salarissystemen 

• Discretie en integriteit is in deze functie een vanzelfsprekendheid 
 

Wat vragen wij van jou? 

Vanwege het hoge serviceniveau dat wij onze gasten bieden ervaar jij het als vanzelfsprekend om onze relaties 

en medewerkers op een professionele manier te benaderen.  De competenties die behoren bij deze functie zijn: 

• Analytisch 

• Accuraat 

• Communicatief vaardig 

• Zelfstandig en oplossingsgericht 

• Vasthoudend 

• Betrouwbaar en integer 

 

Wat bieden wij jou? 

Een zeer verantwoorde en breed omvattende functie in een inspirerende en dynamische werkomgeving met een 

jong en fris team van collega`s. Een succesvol concept met toekomstperspectief in een snel groeiend familie 

bedrijf.  

 
Naast de uitdagende functies zoals hier beschreven bieden wij nog veel meer. MANNA, Blue en Juliette steken 

de nek uit met het loyaliteitsplan. Wij bieden meer dan alleen een goed salaris en een bijzondere werkplek. Denk 

aan alle scholing en opleidingsmogelijkheden binnen jouw vak, wij kunnen het regelen voor jou!  

Fitnessen bij ons? Wij betalen het voor jou.  

Nog meer bijzondere arbeidsvoorwaarden? Vraag naar ons loyaliteitsplan of kom eens op gesprek. 

 

 

Details van de vacature 

 

Afdeling Office 

Contractvorm Contract voor bepaalde tijd op basis van 20 uur per week 

Werktijden 3/4 dagen, vaste diensten van maandag tot en met vrijdag.  



  
 

Talenkennis  

Een goede kennis van de Nederlandse taal is een voorwaarde, Engels is een 

pré 

Salaris Afhankelijk van leeftijd en werkervaring 

Opleidingseisen Minimaal Middelbaar opleidingsniveau. 

Ervaring Tenminste 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie 

Solliciteren 

Je sollicitatie (met cv) kun je sturen naar MANNA, werken@manna-

nijmegen.nl t.a.v. Penny van Waegeningh. Heb je nog vragen? Mail die dan 

ook. 
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