Takii Europe B.V.
Junior HR Adviseur
Takii Europe is een dochteronderneming van het Japanse Takii & Co. Ltd., één van de meest
vooraanstaande veredelaars van groente- en siergewassen in de wereld. Vanuit het hoofdkantoor in De
Kwakel bedienen zij naast de Europese markt, ook de markten in het Midden-Oosten, Afrika en
Centraal-Azië. Takii Europe heeft veredelingsstations, zaadproductiebedrijven en verkoopkantoren in
verschillende landen. Samen zorgen zij ervoor dat haar klanten kunnen beschikken over een breed
assortiment groente- en sierteeltrassen.
‘Creating tomorrow today’ is de leidende slogan achter Takii’s bedrijfsfilosofie. Hierdoor gedreven
creëren, produceren en distribueren zij hoogwaardige rassen en verlenen zij kwalitatief hoogstaande
ondersteuning aan haar ketenpartners.
HRM wordt vanuit het hoofdkantoor in de Kwakel gecoördineerd en uitgevoerd. Takii Europe maakt al
jaren een forse groei door. Daarom zoeken wij voor Takii een fulltime Junior HR Adviseur.

Functie
Een veelzijdige junior HR functie met groei potentie; van administratie tot projecten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de HR administratie.
Daarnaast ga je ook operationele taken binnen HR vakgebied uitvoeren.
Je gaat o.a. nieuwe methodes bedenken voor het aantrekken van nieuwe kandidaten, je zet
werving & selectieprocedures op en je zorgt ervoor dat alle deelnemers bekend zijn met hun
rollen daarin.
Na je inwerkperiode voer je ook sollicitatiegesprekken.
Voor medewerkers ben je het aanspreekpunt voor zaken zoals de CAO en interne regelingen.
Je adviseert over verzuimbegeleiding en een gedeelte van de in-, door- en uitstroom.
Ook ga je meewerken aan diverse HR projecten, zoals duurzame inzetbaarheid.
Het bedrijf is groeiende, dus zo ook jouw rol. Je zult steeds meer verantwoordelijkheden op je
bord krijgen waardoor je de kans krijgt om je te ontwikkelen binnen het HR vakgebied. Deze rol
is een perfecte functie voor een HR professional die toe is aan een 2e stap!
Je werkt nauw samen met en rapporteert aan de HR Manager EMEA.

Profiel
Je HR talenten ontwikkelen bij groeiende internationale speler in de zaadveredeling
Functie-eisen
•
•
•
•
•

Je hebt HBO werk- en denkniveau verkregen door een afgeronde HBO studie Personeel &
Arbeid, Arbeidsrecht, Bedrijfskunde met specialisatie HRM, etc.
Ook heb je enkele jaren (administratieve) ervaring opgedaan op een HR afdeling.
Je bezit goede administratieve en ICT vaardigheden, bij voorkeur heb je gewerkt met Office
365, Sharepoint & ADP. Bij Takii werkt men ook met Perman; het
personeelsinformatiesysteem.
Uiteraard heb je kennis van Arbeidsrecht en ervaring met de Wet Verbetering Poortwachter.
Je bent communicatief vaardig in het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

Competenties

•
•
•
•

Je bent een zelfstarter en in staat om zelfstandig je verantwoordelijkheden te nemen voor het
werk dat je zelf ook ziet liggen.
Je wordt blij van uitdagingen.
Je denkt in oplossingen en kansen en bent altijd op zoek naar verbeteringen.
Je hebt een professionele en servicegerichte houding.

Standplaats
De Kwakel

Aanbod
Takii biedt een uitdagende groeifunctie binnen een professionele, groeiende organisatie met een goed
pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Zij bieden een boeiende functie met goede
ontwikkel- en leermogelijkheden en ruimte voor eigen initiatief. Een marktconform salaris en
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden behoren tot het pakket!

Reageren
Takii Europe B.V. heeft de Werving en Selectie voor de vacature van een Junior HR Adviseur exclusief
uitbesteed aan CeresRecruitment.
Voor meer informatie kun je terecht bij Saskia Bierma-Maassen, telefonisch bereikbaar op 06 52 774
019.
Solliciteren via www.ceresrecruitment.nl.
Uitgebreide informatie over het bedrijf is te vinden op www.takii.eu.
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.
Ceres is de Recruitment, Interim Solutions en Executive Search specialist voor agri en food vacatures
gericht op Bachelors en Masters. Wij werken met een omvangrijke database, social media en gerichte
wervingscampagnes. International recruitment met een groot netwerk (o.a. Europa, Azië, Afrika, ZuidAmerika) en kantoren in Nederland, Duitsland, België en Polen. CeresRecruitment vervult food
vacatures. Relevante marktgebieden zijn: Food, Retail (OOH/FMCG), Levensmiddelentechnologie,
Techniek, Life Sciences, Nutrition en Food Technology. De functiespecialisaties, zowel vaste als interim
posities zijn: General Manager, Directie, Sales & Marketing, Financieel, Human Resources (HRM),
Operations, Logistiek (Supply Chain), Inkoop, Buyer, Trader, Research & Development (R&D),
Voedingsmiddelentechnoloog, Nutritionist, Kwaliteit (QA / QESH), Engineering, Projectmanagement en
Procestechnologie.

