
 

 

Verse hoogwaardige producten die snel, duurzaam en met aandacht worden verwerkt 
tot bijzondere bloem- en plantconcepten die in topconditie aan onze klanten worden 
geleverd, dat is Flower Unlimited!  
  
Wij zijn een jong en ambitieus bedrijf in de Europese bloemen- en plantenbranche.  
Collegialiteit is bij ons net zo belangrijk als customer focus; samen ontwikkelen wij onze 
ideeën tot creatieve boeketten en plantconcepten en houden we onze klanten 
tevreden.  
  
Wij werken hiervoor samen met professionele (internationale) leveranciers die met 
vakmanschap duurzame hoogwaardige versproducten telen.  
Door deze efficiënt te verwerken weten wij mooie bloemen, planten en 
verpakkingsmaterialen te transformeren in bijzondere betaalbare producten. 
 
Bij Flower Unlimited zijn wij op zoek naar een: 
 

HR medewerker 
(16u per week) 

 
Wie ben jij?  
Jij bent een energieke persoonlijkheid die ervoor zorgt dat HR op rolletjes loopt. Jij ben de ogen en 
oren van het management op de werkvloer en op kantoor en deinst er niet voor terug je mening te 
geven tijdens een sparring sessie met een MT lid of in een gesprek met een medewerker. Wij zoeken 
een sterke en betrokken persoonlijkheid die stevig in zijn/haar schoenen staat. Je hebt  hierbij hulp 
van een parttime salarismedewerker die ook de salarisrun doet.  
 
Wat ga je doen? 

• Je zet vacatures uit en houdt de eerste sollicitatiegesprekken;  
• Jij bent betrokken bij oa beoordelings- en functioneringsgesprekken met medewerkers;   
• Je bent, samen met je collega, verantwoordelijk voor de gehele personeelsadministratie  
 en salarisbetaling; 
• Eventuele wetswijzigingen en regelingen op HR gebied implementeer je; 
• Je bent betrokken bij personeelsverzekeringen, pensioenen en verzuimbeleid;  

 
Wij vragen 

• Een enthousiaste persoonlijkheid met een ‘no-nonsens mentaliteit’;  
• Een sociaal vaardige gesprekspartner die ook moeilijke gesprekken niet uit de weg gaat; 
• Ervaring op HR gebied;  
• Enige kennis van relevante wet- en regelgeving en sociale/personele verzekeringen; 
• Kennis van het MS office pakket; 

 
Wij bieden 

 Een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 

 Enige flexibiliteit in het invullen van je werkuren; 

 Een leuke functie waarbij we samen het HR team vormen voor onze circa 30 collega’s! 
 
 
Herken jij jezelf in dit profiel? Stuur dan je motivatie en CV naar sollicitatie@flower-unlimited.com tav 
Alexandra Wurpel. 


