
Minimaal 24 uur per week
HR MEDEWERKER

Ben jij een communicatief vaardige HR professional met minimaal vijf jaar werkervaring?  
Vind jij het leuk om het HR proces binnen ons bedrijf verder te organiseren en vraagbaak te  
zijn voor  je collega’s, ben je een teamplayer, wil je je blijven ontwikkelen en meegroeien met  
een (internationaal) snel groeiende onderneming? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

In deze rol rapporteer je aan de Finance Director van ZetaDisplay BV.  
ZetaDisplay is Europees leider in Digital Signage en heeft negen kantoren in zes landen.  
In Nederland hebben we op dit moment twee kantoren (in Moordrecht en Rosmalen),  
begin volgend jaar betrekken we gezamenlijk een pand in omgeving Utrecht-Zuid. 

Onze ambitie? De nummer 1 worden van de wereld. We vergroten ons marktaandeel door  
overnames, ontwikkeling van onze diensten en uitbouw van business. 

VACATURE



Referenties in de Benelux: SNS Bank, 
KPN (winkels & kantoren), 
Luxaflex®, ING, Total, PwC, RAI Am-
sterdam, Erasmus Ziekenhuis, KFC, Pa-
thé, Friesland Campina en vele anderen.

Referenties internationaal: IKEA, 
HEMA, Mercedes Benz, Thule,  
Keskoo, McDonalds en vele anderen.

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTENDE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
VAN DE HR MEDEWERKER ZIJN

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU

• Een inspirerende werkomgeving
• Goede thuiswerkregeling
• Een functie voor minimaal 24 uur per week
• Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden
• Salaris indicatie  €2.800,-  – €3.200,- bruto per maand op

fulltime basis (afhankelijk van opleiding en ervaring)

• Ondersteunen bij het verder organiseren/professionaliseren
van het HR proces

• Aanspreekpunt voor operationele HR-vragen van
werknemers en leidinggevenden

• Het uitvoeren en opvolgen van alle HR gerelateerde
administratieve werkzaamheden

• Het opstellen van vacatureteksten en uitzetten van vacatures
• Plannen van sollicitatierondes
• On en off-boarding van werknemers regelen
• Begeleiden van verzuim
• Faciliteren van opleidingen
• Signaleren en opvolgen van knel- en verbeterpunten

in het HR proces

• Mbo / hbo werk- en denkniveau
• Minimaal 5 jaar werkervaring op een HR-afdeling
• Je werkt geordend en accuraat
• Je hebt een positieve instelling en bent iemand

die initiatief neemt
• Je bent communicatief vaardig in zowel de Nederlandse als 

Engelse taal

BEN JIJ IEMAND DIE GEEN PROBLEMEN MAAR 
JUIST OPLOSSINGEN ZIET IN JE WERK?

SOLLICITEER EN KOM BIJ ONS WERKEN!

MEER INFORMATIE 
OF SOLLICITEREN

Wil je meer weten over ZetaDisplay en Digital Signage
ervaren? Ga naar zetadisplay.nl   
Heb je aanvullende vragen over deze functie?  
Bel Judith Zwaan op 085-6207200.

Solliciteren?
Stuur je motivatie met cv naar e-mailadres 
judith.zwaan@zetadisplay.com

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Referenties in de Benelux: SNS Bank, KPN (winkels & kantoren), 
Luxaflex®, ING, Total, PwC, Decathlon, RAI Amsterdam,  
Erasmus Ziekenhuis, KFC, Pathé, Friesland Campina en vele anderen.

Referenties internationaal: IKEA, HEMA, Mercedes Benz, Thule, 
Keskoo, McDonalds en vele anderen.

mailto:judith.zwaan%40zetadisplay.com%20?subject=Sollicitatie%20Controller

