
 

HR Medewerker 
Locatie N+P Rotterdam MRF B.V. (32 – 40 uren per week) 

SOLLICITEER 
 

Stuur een mail naar 
careers@npgroup.com 

 
of neem contact op via 

0485 348 550 

Ben jij een servicegerichte teamspeler met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een hoge 
mate van organisatiesensitiviteit? Ben je accuraat en proactief? Dan zijn wij voor onze                  

HR Afdeling op zoek naar jou! 

√ € 33.500,- tot € 41.000,- bruto per jaar (op FT basis) 

√ 8% vakantiegeld, 30 verlofdagen, goede pensioenregeling 

√ Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling 

√ Een dynamische, snel groeiende, internationale 
werkomgeving met fijne collega’s en korte lijnen  

√ Veel ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling 

WAT BIEDT N+P JOU? 
 

Word onderdeel van een sterk groeiend familiebedrijf én draag tegelijkertijd 
bij aan het reduceren van de wereldwijde CO2-uitstoot. Ben jij onze nieuwe: 
 

 

1. (Operationele) ondersteuning van de HR Manager 

2. Ondersteunen bij W&S procedures 

3. Voorbereiding van de salarisadministratie (ook internationaal) 
4. Verantwoordelijk voor de personeelsadministratie (dossiers en systemen) 

5. Fungeren als eerste aanspreekpunt en vraagbaak voor medewerkers 

6. Verzuimbegeleiding, opleidingsadministratie, HR rapportages opstellen 

WAT ZIJN JOUW WERKZAAMHEDEN? 
 

■ HBO werk en denk niveau (richting HRM of vergelijkbaar) 

■ Enige gerichte ervaring of recent afgestudeerd  

■ Je bent communicatief vaardig, nauwkeurig en integer 

■ Uitstekende kennis van Engels en Nederlands in woord en 
geschrift, beheers je ook het Duits dan is dat een pré 

■ Goede kennis van MS Office, met name Word en Excel 

WAT VRAGEN WE VAN JOU? 
 

 

N+P Group draagt al ruim 25 jaar bij aan een betere, groene 
wereld. Dit doen wij door pionier en marktleider te zijn op het 
gebied van productie en levering van alternatieve grond- en 
brandstoffen, gebaseerd op niet recyclebaar afval. Wij zetten 
niet recyclebare afvalstromen om tot bruikbare materialen, 
waarmee primaire grondstoffen en fossiele brandstoffen in 
diverse industriële processen worden vervangen. Het doel van 
N+P is om mondiaal uit te groeien tot een toonaangevende 
producent en leverancier van duurzame grond- en 
brandstoffen. Meer info vind je op www.npgroup.com 
 

WIE IS N+P? 
 ONTDEK WIE N+P IS 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

 

mailto:careers@npgroup.com
https://www.youtube.com/watch?v=1YvqRJVhvC0&t=64s

