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Word jij onze 

secretarieel  
HR-medewerker?
locatie Bleskensgraaf

Plannen, bellen, organiseren, coördineren, mailen 
én nog veel meer: jij bent de spil van de organisatie. 
Ondanks alle taken houd jij het overzicht. Je zit niet 
graag stil en houdt van zelfstandig en divers werk. Je 
bloeit op in drukte en houdt van een uitdaging. Kom 
groeien bij ons als secretarieel HR-medewerker. Jij 
zorgt er binnen onze bedrijven- Nationale Bomenbank 
en Terra Nostra – voor dat alle interne zaken tiptop 
geregeld zijn en alles op rolletjes loopt! Je gaat 32-40 
uur per week aan de slag in Bleskensgraaf.
 
Je gaat concreet aan de slag met
-  Het beheren van inkomende mail, telefoon en post,
-  Het beheren van werkstromen E-synergy: werkstromen 

starten, koppelen offertes en opdrachten,
-  De coördinatie van ICT-systemen samen met de ICT-

beheerder,
-  Het maken van afspraken, 
-  Plannen en organiseren van interne bijeenkomsten
-  Algemene secretariële werkzaamheden,
-  Ondersteunende HR-werkzaamheden, zoals het 

maken van arbeidsovereenkomsten, beheren van het 
ziekteverzuim, het regelen van attenties bij bijzondere 
gelegenheden en facilitaire zaken op orde brengen bij 
het in dienst treden van een nieuwe collega.

Jij maakt ons team enthousiast met 
-  Een afgeronde mbo- of hbo-opleiding,
-  Relevante werkervaring,
-  Jouw zorgvuldige en hands-on werkmentaliteit,
-  Sterke communicatieve skills,
-  Een beschikbaarheid van 32-40 uur per week.

Wij voorzien je van alle benodigdheden
Een fijne informele werkomgeving, de juiste tools én 
goede koffie. Met een zelfgebakken taart natuurlijk. 
Dat allemaal in een gezellige sfeer. We bieden je een 
passend salaris en voorzien je van een fijne werkplek. 

Waarom Nationale Bomenbank? 
Wij zijn een succesvol en groeiend familiebedrijf. 
Vanuit onze eigen vestigingen in Bleskensgraaf, Mill en 
Amsterdam werken we met onze boomspecialisten aan 
onze missie: Bomen laten leven! Al 50 jaar opereren wij 
landelijk en bieden we een breed pakket diensten aan. 
Ben jij de aanvulling op ons team?

Interesse
Ben jij voor ons dé secretarieel HR-medewerker, 
woonachtig in de regio van Bleskensgraaf? Bel of 
app onze collega Gert-Jan Toonen op 06-50664647  
of stuur je sollicitatie voorzien van cv Naar  
vacatures@nationalebomenbank.nl. We regelen binnen 
48 uur een afspraak. Beloofd.


