
 
 
 
 

 
HR Medewerker 

HBO  /  24 tot 32 uur   
 
Over de functie 
De Wilde NL is per direct op zoek naar een nieuwsgierig en enthousiaste HR Medewerker of 
Manager. Krijg jij energie van HR-taken, personeelsadministratie, verbind je graag, en heb je 
affiniteit met de bouw en/of spoorwereld? Lees dan verder...  
 
Als HR medewerker ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken omtrent 
HRM. Daarnaast ben je hét centrale aanspreekpunt als medewerkers (30 totaal) hierover 
vragen hebben. Verder denk je actief mee en heb je een adviserende rol richting het 
management. Je beseft dat jouw inspanningen noodzakelijk zijn voor de groei en 
professionaliteit van De Wilde NL.  
 
Verder bestaan je taken uit: 

• Opstellen en tijdig vernieuwen van arbeidsovereenkomsten 
• Werving en selectie (sollicitatiegesprekken) nieuwe medewerkers  
• Begeleiden en van medewerkers bij het afhandelen van HR activiteiten 
• Helpen organiseren van verjaardagscadeaus, jubilea, bedrijfsuitjes, etc. 
• Bijhouden van personeelsplanning en urenadministratie 
• Managen ziekteverzuim 
• Schrijven van interne communicatie berichten en bijhouden social media 

 
Oftewel, een mooie uitgebreide functie waar je de spil van de organisatie bent.  

Wanneer pas je bij ons? 
• Goede beheersing van de Nederlandse Taal (Duits is een pré) 
• Kennis van de huidige wet- en regelgeving personeelszaken 
• Een afgeronde HBO opleiding richting HRM 
• Minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie  
• Kennis van bouw CAO is een pré 

 
Wat bieden wij jou? 

• Marktconform salaris, afhankelijk van kennis en ervaring 
• Een omgeving waar je veel kunt leren 
• Vrijdagmiddagborrel en andere bedrijfsuitjes 
• Mogelijkheid tot het volgen van cursussen 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden vanuit cao Bouwnijverheid: 45 vakantiedagen 
• Uitzicht op een vaste aanstelling 

 
 
 



Over het bedrijf 
De Wilde NL is een vooraanstaand bedrijf op het gebied van spoorwegbouw en 
betonboringen. Met kwaliteit, deskundigheid en precisie hoog in het vaandel kenmerkt De 
Wilde zich als een eigentijds, vooruitstrevend bedrijf. Met een voorsprong in technologie, 
door het ontwikkelen van diverse machines in eigen beheer, maakt het bedrijf een forse 
groei door en heeft de Wilde aan veel toonaangevende projecten gewerkt in samenwerking 
met ProRail, BAM, Strukton en vele andere spoorwegbouw-aannemers.  
 
Herken jij jezelf in bovenstaande en word jij enthousiast van deze allround HR functie? Stuur 
dan je CV en een korte motivatie naar j.van.zelderen@dewildebv.nl. We kijken naar je uit! 
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