Werkstudent Personeel & Organisatie
Ben jij naast je studie nog op zoek naar een leuke bijbaan? Weet jij van aanpakken en houd jij ervan
om anderen te ontzorgen? En wil jij alvast werkervaring opdoen binnen een echt Limburgs
familiebedrijf waar geen dag hetzelfde is?
Lees dan snel verder!
Hansen Dranken groeit door. In 75 jaar is Hansen Dranken uitgegroeid tot een begrip in
drankenland. Begonnen met de productie van limonade, is Hansen Dranken uitgegroeid tot een
florerend familiebedrijf met zo’n 140 enthousiaste medewerkers. Dagelijks rijden 30 vrachtwagens
hun routes langs horecazaken, (dranken)groothandels, slijterijen, supermarkten en speciaalzaken.
Daarnaast exporteert Hansen Dranken naar diverse landen over de hele wereld. Het assortiment met
ruim 9.000 verschillende soorten drank wordt verspreid vanuit het ca. 15.000 m2 grote magazijn aan
de Veestraat in Linne.
En wij zijn nog lang niet klaar met groeien! Voor onze afdeling P&O zoeken we een werkstudent die
onze afdeling een aantal uur per week wil ondersteunen. We hebben een leuke en leerzame bijbaan
ter beschikking waar je kennis maakt met verschillende werkzaamheden binnen ons vakgebied.
Startdatum in overleg.
Wat ga je doen?
•
•
•

Het uitvoeren van alle voorkomende ondersteunende en administratieve werkzaamheden
(denk hierbij o.a. aan de verwerking van facturen en het sturen van ontvangstbevestigingen)
Personeelsdossiers beheren (digitaal)
De urenregistratie voor inleen- en oproepkrachten verwerken

Wie ben jij?
•
•
•
•

Je bent student aan een Hbo-opleiding, bij voorkeur in de richting van HRM
Je bent communicatief sterk en weet zowel de interne als externe klant te bedienen
Je bent integer en weet correct om te gaan met vertrouwelijke informatie
Je bent accuraat en weet gegevens zorgvuldig te verwerken

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•

Een bijbaan voor minimaal 4 en maximaal 12 uur per week, dag(en) in overleg
Een goede werksfeer met leuke collega’s binnen een hecht team
De mogelijkheid om alvast werkervaring op te doen
Een salaris tussen de €10,- en €12,50 netto (afhankelijk van leeftijd)
Reiskostenregeling
Personeelskorting in onze eigen slijterij

Ga bij ons aan de slag en maak deel uit van onze opmars.
Stuur jouw motivatiebrief en CV naar: po@hansendranken.nl of solliciteer online via
https://hansendranken.nl/contact/vacatures
Bij vragen kun je contact opnemen met Julie Thegels, afdeling Personeel & Organisatie.
Hansen Dranken, Veestraat 6 Linne. Telefoonnummer: 0475-438460.

