
  
 

Junior HR adviseur (36 uur) 
Servicekantoor te Boxmeer 

 
      

 

Spring is een organisatie die al 45 jaar professionele, kwalitatief hoogwaardige opvang 

biedt aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar in Noord-Limburg en Oost-Brabant.  
We bieden kinderopvang in alle vormen: dagopvang (kinderdagverblijf), peuteraanbod, 

buitenschoolse opvang, tussen schoolse opvang, vakantieopvang en gastouderopvang. 
 

Voor onze HR afdeling op het servicekantoor in Boxmeer zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

aanpakker die ons HR team komt ondersteunen. 
 

Wat ga je doen 

Als junior HR adviseur ben je een aanspreekpunt voor medewerkers en managers inzake alle HR 

vraagstukken. De komende jaren zijn de ontwikkeling van medewerkers, positionering op de arbeidsmarkt 
en commerciële slagkracht belangrijke speerpunten. Je ondersteunt daarnaast de HR afdeling met 

administratieve werkzaamheden waaronder het up to date houden van HR-systemen en het ondersteunen 
van werving en selectie. 

 

Wie ben jij 

Als starter op de arbeidsmarkt heb je net je HBO opleiding HRM afgerond of ben je 1 a 2 jaren werkzaam 
binnen een HR afdeling. Je bent proactief, kan knelpunten goed signaleren en oplossingsgericht werken is je 

niet vreemd. Flexibel, dienstverlenend, energiek, ondersteunend en enthousiast typeren jouw karakter en 
een mensgerichte houding combineer je met een bedrijfsmatige nuchterheid.  Je standplaats is Boxmeer van 

waaruit je met regelmaat locaties bezoekt. 
 

Wat bieden wij: 

Naast de mogelijkheid om je loopbaan verder vorm te geven binnen een organisatie en branche die volop in 
beweging is, bieden wij je goede ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO kinderopvang. Het salaris is ingedeeld conform functieschaal  
8 van de CAO Kinderopvang. Spring biedt interessante secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 

fiscaalvriendelijke fiets, Een fitnessarrangement, weekendje weg etc.  

 
Hoe kun je reageren? 
Ben je enthousiast en geïnteresseerd? Reageer dan vóór 13 December 2019. Stuur jouw  
sollicitatie naar vacatures@spring-kinderopvang.nl. Vermeld vacaturenummer: 2019089.  

Wil je meer weten over deze functie?  

Neem dan contact op met Steffi van Beek, Recruitment, tel. 06 -11958960. 
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