
Ieder moment even bijzonder 

 

Bij Primera maken we graag ieder moment even bijzonder. Een kaartje dat langer blijft hangen, een 

tijdschrift voor een momentje voor jezelf of een Staatslot waar je bij weg kunt dromen. Met onze 

ondernemers als stille kracht die het uitgezochte cadeautje mooi voor je inpakken of gewoon even tijd 

maken voor een praatje. 

 

En dat begint bij het team vanuit Waardenburg, als coöperatie willen we samen winnen! Met een 

loyaal team Primera collega's ondersteunen we onze ondernemers door het hele land. Dat doen we 

met veel inzet en passie, maar ook veel plezier. Als HR specialist vind je het leuk om hierin mee te 

denken en speel je een belangrijke rol om ons bedrijf en alle collega's verder te ontwikkelen.  

Door met onze klanten mee te veranderen, te blijven innoveren, doen waar we goed in zijn en 

daarvoor ook echt keuzes te maken is Primera inmiddels uitgegroeid tot een top 10 retailer met een 

“start-up” mentaliteit. Op het gebied van HR zijn de nodige stappen gezet, maar om onze strategie 

voor de komende jaren te vervullen zijn we op zoek naar uitbreiding.  

 

Heb jij ook de nodige stappen binnen het HR-vakgebied gemaakt en wil je doorgroeien naar een 

zelfstandige en verantwoordelijke functie waar je zowel het HR beleid verder gaat uitstippelen als de 

operationele HR-taken en projecten op je neemt? Dan is het tijd voor een bijzonder moment en 

opnieuw richting te geven aan jouw carrière.  

 

HR specialist| parttime 16-24 uur 

We zijn op zoek naar een HR specialist met in ieder geval 3 jaar relevante werkervaring. Iemand die 

het als een uitdaging ziet om het HR-beleid en HR-processen binnen Primera niet alleen uit te voeren 

maar nog verder te ontwikkelen en te verbeteren. Het gaat om een parttime functie van 16-24 uur, 

werkdagen in overleg.   

 

Wat ga je onder andere doen? 

Na een inwerkperiode waarin je kennismaakt met alle afdelingen binnen Primera én onze 

ondernemers, ga je zelfstandig aan de slag met onder andere de volgende taken: 

- HR-Beleid 

o Je bent medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en operationele uitvoering van 

het HR-beleid en procedures. 

o Je hebt een adviserende rol inzake arbeidsvoorwaarden. 

o Je levert HR gerelateerde managementinformatie aan op basis van 

managementrapportages. 

 

- Verzuimbeleid 

Je bent verantwoordelijk voor het verzuimbeleid en adviseert leidinggevende op het 

gebied van ziekteverzuim. Je begeleidt de processen van langdurig zieke werknemers 

o.b.v. de Wet Verbetering Poortwachter en bent verantwoordelijk voor het onderhouden 

van contacten met de arbodienst en andere externe partijen.  

 

- Administratie 

o Je bent verantwoordelijk voor contractverwerking, aanzeggingen, het up-to-date 

houden van personeelsdossiers en systeem, (salaris)mutaties, 

vaststellingsovereenkomsten etc.  

o En verdere voorkomende correspondentie gericht op het HR proces en aansturing 

van de salarisadministratie. 

 

- Werving, selectie en ontwikkeling 

o Je bent aanspreekpunt voor werving & selectie en het mede opstellen van 

vacatures. 

o Je adviseert, faciliteert en ondersteunt de leidinggevende op het gebied van 

ontwikkeling, eventueel ondersteund door opleiding/ training. 

 



Voor onze ondernemers en winkelmedewerkers zijn we sinds een aantal jaar aan de slag met een 

opleiding/ trainingsaanbod. We ontdekken graag welke rol jij op dit gebied kunt innemen om dit verder te 

ontwikkelen richting de toekomst, waarbij je nauw samenwerkt met collega’s van commercie, 

districtsmanagement, ICT en communicatie. 

 

Waarmee kun je het verschil maken? 

We zijn vooral op zoek naar persoonlijkheid; iemand die het als een uitdaging ziet om het HR-beleid 

en HR-processen binnen Primera niet alleen uit te voeren maar ook te ontwikkelen en te verbeteren. 

Je weet hoe ICT het werk van een HR professional beter en makkelijker kan maken en staat open 

voor vernieuwing. Een innovatieve én ondernemende persoonlijkheid die nadenkt over tijdrovende 

processen en deze eruit weet te halen, om alle energie in de echte ontwikkeling van onze mensen te 

steken.  

Jij bent een enthousiaste HR-professional en beschikt over een HBO werk- en denkniveau. In je werk 

ben je secuur, houd je van een goede structuur en van organiseren en aanpakken. Je bewaakt de 

uitvoering van processen, signaleert en onderneemt actie. Initiatiefrijk, praktisch, toegankelijk en 

mensgericht zijn woorden die bij jou passen. Tot slot ben je in staat om draagvlak en vertrouwen te 

creëren en beweeg je je gemakkelijk door de hele organisatie. 

Wat vinden we belangrijk: 

- Opleiding HBO Personeel en Arbeid.  

- Minimaal 3 jaar ervaring als HR-professional. 

- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.  

- Je hebt adequate kennis op het gebied van arbeidsrecht en sociale wet- en 

regelgeving binnen het vakgebied en je onderhoudt je kennis met diverse externe 

trainingen. 

- Affiniteit met retail / ondernemerschap is een plus. 

We stellen ons alvast graag even aan je voor 

 

 
 

 

Gert van Doorn – Algemeen Directeur 
“Het wordt steeds moeilijker om met z’n allen op één plaatje te passen, maar jij past hier zeker nog 

bij       Toen ik in 2000 begon bij Primera waren we nog met een klein clubje mensen en inmiddels 

met een heel team aan specialisten met nog steeds hetzelfde doel; samen winnen!” 
 
 

 

 

 

 



Je kiest voor Primera omdat… 

 

We het voor je inpakken 

Je stapt bijna letterlijk op een “blauw/ gele sneltrein” bij Primera. En voordat die trein gaat rijden ga 

je van start met een inwerkschema, waarmee je in alle rust kunt kennismaken met Primera. De 

afdelingen, de mensen, de werkzaamheden, de passie… Maar je zult ook met de armen uit de 

mouwen gaan tijdens je stage op de winkelvloer én bij onze servicedesk voor onze ondernemers en 

klanten. Wees gerust, onze collega’s helpen je graag! We gaan je dus eerst even helemaal inpakken, 

zodat jij daarna helemaal kunt uitpakken.  

 

We het graag leuk maken 

Voor een goede inspanning is ook ontspanning nodig. Maak gebruik van het “Primera Fit” programma, 

opgezet door collega’s, waarbij je gebruik kunt maken van een wekelijkse bootcamp, gewoon lekker 

zelf even kunt sporten of aansluit bij de sportieve uitstapjes. Noteer alvast in je agenda; 12 juni a.s. 

doet team Primera mee aan de Strong Viking run! Klinkt deze ontspanning teveel als inspanning voor 

jou, schuif dan gewoon lekker aan bij de borrel of de maandelijkse MOK ook wel bekend als de 

“maandag ochtend koffie” 😉 

 

 

We altijd iets extra doen 

Een marktconform salaris, passend bij jouw functie, is als vanzelfsprekend. Met ons pakket aan 

secundaire arbeidsvoorwaarden doen we graag altijd iets extra. Met een goede pensioenregeling, 28 

vrije dagen, diverse verzekeringen en nog meer. 

 

We maken graag tijd voor je 

 

De sollicitatieprocedure 

 

We hopen snel van je te horen. Dat kan door een bericht te sturen naar solliciteren@primera.nl t.a.v. 

Christel Teeuwen – van der Pol, Formuledirecteur. We zijn benieuwd naar jouw motivatie en voeg hier 

ook jouw CV met salarisindicatie aan toe. Heb je nog vragen? Bel gerust even. 

 

Op vrijdag 13 maart 2020 (het brengt jou vast geen ongeluk 😉) en maandag 16 maart 2020 staan 

de eerste gesprekken gepland, dus je hoort zo snel mogelijk van ons of ook jij even naar Primera 

gaat. 

 

Gaan we samen door na de goede eerste kennismaking, dan ga je geen assessments doen maar 

dagen we je graag uit met een opdracht om vanuit jouw vakgebied meer van jezelf te kunnen laten 

zien. De gesprekken hiervoor staan gepland op donderdag 02 april 2020. 

Zijn we een match dan gaan we er samen voor en kun jij je klaar gaan maken om onderdeel te 

worden van ons “winnende team” want tsja, we moeten onze naam toch wel eer aan blijven doen. 

 

 

 

mailto:solliciteren@primera.nl


Contactgegevens:  

Coöperatie Primera b.a., Koeweistraat 14, 4181 CD  WAARDENBURG 

Telefoonnummer : 0418 – 65 10 07  

Mailadres: solliciteren@primera.nl t.a.v. Christel Teeuwen – van der Pol 

  

Christel Teeuwen – van der Pol 
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