
 

Intercedent/Medewerker personeelsadministratie 
Poolstalig 

 
Organisatieprofiel 
Hortus 2 Work is een onderdeel van Hortus Groep. Hortus Groep is actief in de glastuinbouwsector rondom 
Maasbree, America en Sevenum. Hortus Groep is een overkoepelende organisatie en richt zich op het kweken 
van komkommers en het kweken van zacht fruit (aardbeien en blauwe bessen). 
Werkzaamheden worden verricht vanuit verschillende organisaties; Hortus in Futuro, Hortus Dolcelo, Hortus 
Fragum en Hortus Blue Berry. Hortus 2 Work is het uitzendbureau, gevestigd te Maasbree. De werving en 
selectie van de medewerkers is hiermee in eigen beheer, evenals de organisatie rondom huisvesting en 
personele zaken. Hortus 2 Work is de laatste jaren enorm gegroeid. Afhankelijk van het seizoen zijn er zo’n 150 
medewerkers werkzaam. 
 
 

Bedrijfscultuur 
Hortus 2 Work is de afgelopen jaren enorm gegroeid en bestaat naast productmedewerkers uit directieleden, 
stafleden en teamleiders. Via korte lijnen kun je snel terecht bij alle collega’s. De informele cultuur in 
combinatie met de ‘hands-on’ mentaliteit binnen Hortus 2 Work zorgt ervoor dat snel schakelen mogelijk is. 
 
 

Wat ga je doen als Intercedent/medewerker personeelsadministratie? 
Als Intercedent/medewerker personeelsadministratie ben je verantwoordelijk voor de juiste administratieve 
afhandeling van de personeelsadministratie in de breedste zin van het woord. Je hebt daarbij heel veel contact 
met onze Poolse uitzendkrachten. Draagt bij aan de inschrijving, (uren)verwerking en het beheren van alle 
personeelsgegevens in Easyflex, Je levert een bijdrage bij de ziekteverzuimbegeleiding, je verzorgt 
aanmeldingen bij diverse instanties en verricht controles op de facturen, ook biedt je ondersteuning bij de 
werving en selectie.  
 

Wat zoeken wij? 
Als je de volgende vragen met ‘ja’ kan beantwoorden dan ben je voor ons de ideale collega: 

• Heb je een MBO werk-en denk niveau of ervaring in dergelijke functie? 

• Zijn samenwerken, overleggen, rapporteren, efficiënt en gestructureerd werken jouw eigenschappen? 

• Heb je een goede beheersing van de Nederlandse en Poolse taal? 

• Ben je communicatief vaardig? 

• Heb je kennis van het Microsoft Office pakket? 

• Ben je bekend met Easyflex? (ervaring is een pré) 

• Ben je in het bezit van een Rijbewijs B? 

• Ben je minimaal 32 uur per week beschikbaar?  
 

Arbeidsvoorwaarden? 
Wij bieden een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder:  

• Een leuke parttime baan. 

• CAO glastuinbouw 

• Informele werksfeer. 

• Gezellige teamuitjes.  

 
Is je interesse gewekt? 
Voor meer informatie bel; 077-3241141/ 06-45342599 of bezoek onze website www.hortus-groep.nl. 
Stuur je sollicitatiebrief met CV naar frank@hortus-groep.nl    
 
  

 

http://www.hortus-groep.nl/

