Wie zijn wij?
Avandis is een van Europa’s modernste bottelarijen voor gedistilleerde dranken met zeven
geavanceerde bottellijnen. Wij bouwen op een moderne manier door op een rijk verleden dat
teruggaat tot in de 16de eeuw. Avandis heeft de kenmerken van een familiebedrijf; de omvang is
overzichtelijk, rijke tradities en betrokken medewerkers.
Avandis maakt en bottelt een scala van gedistilleerd producten voor o.a. Lucas Bols, Koninklijke de
Kuyper en Herman Jansen Beverages en is BRC gecertificeerd.
Onze ambitie
Onder het credo “We Blend and Bottel your Brand” zijn wij toonaangevend als producent van
gedestilleerde dranken en likeuren. Hierbij gaan we een intensive samenwerking aan met onze
klanten. We brengen de ideeën van onze klanten tot leven met behulp van gedegen vakmanschap
voor het ontwikkelen en produceren van premium producten. Kort gezegd, we helpen onze klanten
in de gehele keten, van hun eerste idee tot en met een mooie fles in de bar.

P&O Medewerker
(32 uur per week, voor een periode van 6 maanden)
Start per direct
Voor jou als enthousiaste, pragmatische allround P&O Medewerker met hands-on mentaliteit
liggen de werkzaamheden op het brede terrein van personeelswerk.
Je voert zelfstandig werkzaamheden uit op het gebied van ziekteverzuim, re-integratie, opleidingen
en werving en selectie. Verder verzorg je de personeelsadministratie, waaronder de administratieve
afwikkeling van in-, uit- en doorstroom, correspondentie, mutaties richting de salarisadministratie
en controlewerkzaamheden.
Je rapporteert aan de Manager P&O.
Wie zoeken wij?








Minimaal MBO werk en denkniveau op HR vakgebied
Kennis van begrippen en inzicht in processen op arbeidsvoorwaardelijk en personeel gebied
Ervaring met AFAS profit
Accuratesse voor het foutloos en efficiënt verwerken van informatie
Communicatief vaardig, proactief, klantgericht en flexibel
Overtuigingskracht bij ondersteunen

Ben jij de P&O medewerker die wij zoeken?
Heb je belangstelling en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan door jouw CV te
mailen naar P&O@avandis.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling P&O.

