
 

 

 

          
Surface Treatment zoekt wegens groei naar een proactieve fulltime 
 

HR Officer voor onze plant in Maasbracht. 

 
 
De afdeling HR wordt uitgebreid om de ontwikkelingen binnen onze organisatie op een juiste 
manier verder vorm te geven. Geen dag is hetzelfde: van werving en selectie, opvolgen van 
verzuimsituaties, in- en uitdiensttreding, het begeleiden van onze nieuwe medewerkers, regelen 
en organiseren van diverse trainingen zoals heftruck en BHV, uitvoering geven aan de cyclus van 
functioneren en beoordelen tot het opvolgen van de Wet Verbetering Poortwachter. 
Je bent eerstelijns aanspreekpunt voor de dagelijkse vragen en daarmee een stabiele en 
betrouwbare factor voor onze medewerkers. Vragen over CAO, personeelsregelingen en 
arbeidswetgeving. Je staat er niet alleen voor: je maakt deel uit van een HR team met een HR 
medewerker en een HR/Organisatie manager. 
 
Karakter en kwaliteiten 
Je verdeelt met gemak je aandacht tussen de mens en het proces. Door zaken op te volgen, 
ondersteun je direct het succes van het HR team en indirect het management van de organisatie. 
Je beleeft plezier in de vastlegging en opvolging van HR gerelateerde onderwerpen. Daarnaast 
ben je pas tevreden als onze medewerkers zich geholpen voelen, zodat zij zich kunnen focussen 
op onze complexe behandeltechnieken. Met een gezonde dosis humor en werklust bereik je 
vriendelijke maar beslist het gewenste resultaat. Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie 
danwel ben je toe aan een stap in je carrière vanuit een stevige ervaring in de HR Administratie. 
Fulltime werken is een must! 
 
Kennis en kunde 
- HBO opleiding Personeel en Arbeid (of gelijkwaardig); 
- 2-5 jaar ervaring, bij voorkeur in een productieomgeving; 
- In staat om snel te schakelen, doener; 
- ICT-vaardig (wij werken met o.a. Office en Sharepoint); 
- Beheersing Nederlands en Engels. 

Wat mag je van ons verwachten? 
Uitdagend werk in een innovatie gedreven organisatie vol gepassioneerde vakmensen. Ruimte voor 
ontwikkelingen binnen je vakgebied, ontwikkelingen van de organisatie in de internationale 
markt, ontwikkeling van jezelf. Betrokken collega’s met veel ervaring die uitkijken naar je komst. 
Een nette beloning volgens de CAO Metaalbewerkingsbedrijf. Diverse opleidingsmogelijkheden en 
voldoende tijd voor ontspanning (25 vakantiedagen, 13 ATV dagen op fulltime basis). 
 
Surface Treatment richt zich op de ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige technische 
oppervlaktebehandeling van met name aluminium producten. Wij onderhouden relaties in diverse 
industriële branches: van automotive, machinebouw, de semi conductor industrie tot lucht- en 
ruimtevaartindustrie. Betrouwbaarheid en kwaliteit staan hoog in het vaandel en Surface 
Treatment voldoet daarbij aan eisen als AS9100 en NADCAP. Surface Treatment is een jonge en 
innovatieve organisatie in een veeleisende omgeving, groeit en is volop in ontwikkeling! 
 
Contact 
Neem gerust op http://www.surfacetreatment.nl/nl een kijkje in onze wereld. Herken jij jezelf 
in dit profiel en onze organisatie, dan ontvangen we graag je CV en motivatie via 
recruitment@surfacetreatment.nl onder vermelding van de vacaturenaam. 
 
Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. De juiste match bepaalt de sluitingsdatum van 
deze vacature. Vanaf 19 augustus beoordelen wij de sollicitaties en versturen wij reacties.  
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