
  

  
 
Kwaliteit na leven 
Vanaf de oprichting in 1874 zet ‘de Facultatieve Groep’ zich in voor een waardig afscheid naar 
eigen wens. Zo bouwde de Facultatieve het eerste crematorium van Nederland: Westerveld 
(1913).  
 
Met werkmaatschappijen over de hele wereld is zijn wij verder actief op een groot aantal 
terreinen, van automatisering tot uitgeven. Op het gebied van verbrandings- en milieutechniek is 
de Groep wereldwijd marktleider. En we exploiteren begraafplaatsen en crematoria, waaronder 
ook crematoria in Duitsland. De Groep is continu in ontwikkeling. Daarom zijn wij op het 
hoofdkantoor in Den Haag per direct op zoek naar een: 
 

Allround HR medewerker (m/v)  
voor 36/40 uur per week 

 
Functie 
Als HR medewerker heb je een allround functie waarbij je met alle facetten van het HR-vak in 
aanraking komt en ben je het eerste aanspreekpunt voor de operationele HR en salaris 
gerelateerde vragen. Je hebt diverse administratieve taken, zoals het verwerken van mutaties, 
opstellen van contracten en brieven, ziek- en betermeldingen en het maken van rapportages. 
Daarnaast doe je ook voorstellen om de administratieve werkprocessen te verbeteren. Wij 
werken met het Youforce systeem van Visma.  
 
Je werkt nauw samen de HR manager en hebt veel contact met de medewerkers en teamleiders. 
Hierbij is het belangrijk dat je klantgericht en pragmatisch bent.  
  
Wij vragen 
Je hebt ervaring met het inrichten en onderhouden van administratieve processen en met 
personeelsinformatiesystemen. Je werkt accuraat, stelt prioriteiten en lost problemen op. Je 
beschikt over sterke sociale vaardigheden en kunt goed samenwerken. Wij zoeken iemand met 
minimaal MBO niveau 4 met 3 jaar relevante werkervaring, die minimaal 36 uur per week 
beschikbaar is.  
 
Wij bieden 
Een veelzijdige functie in een klein team met veel ruimte voor eigen inbreng. Een goed en 
marktconform salaris met reiskostenvergoeding (>10km). Het betreft een structurele functie, 
waarbij wordt gestart met een jaarcontract. 27,5 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband. 
Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling met een keuze uit meer dan 100 online 
trainingen van GoodHabitz. Wij hebben ook een actieve sportvereniging die allerlei leuke 
activiteiten organiseert.  

 
Interesse?  
Stuur dan zo snel mogelijk je reactie met cv per e-mail naar ‘de Facultatieve Groep’ t.a.v.  
Sandra Treebusch, HR manager via: hr@facultatieve.com. Voor meer informatie over de functie 
bel je naar Sandra: 070-3518842. 
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