
 

 
 
 
 
 
Stap in de dynamische wereld van sierteelt, groenten en fruit. 
 

 
 

Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) is een zelfstandige en onafhankelijke controle-instelling binnen 
de agrosector. De belangrijkste taken van het KCB zijn het uitvoeren van fytosanitaire im- en 
exportcontroles voor de werkvelden groenten, fruit, snijbloemen en potplanten, en het toezicht 
houden op de naleving van de EU-kwaliteitsregelgeving voor groenten en fruit. De sector waarin het 
KCB opereert is dynamisch, veeleisend en aan veranderingen onderhevig. Bij het KCB werken circa 190 
medewerkers. Het KCB heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Deze groei zal, mede 
door Brexit, ook komend jaar doorgaan. 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega in de rol van Medewerker Personeelszaken (PZ) te 
Zoetermeer voor 24 uur per week. 

Als medewerker PZ verricht je ondersteunende werkzaamheden voor de afdeling Personeel, 
Kwalificatie & Kennisbeheer en Organisatie (PKO).  

De afdeling bestaat uit het cluster Kwalificatie & Kennisbeheer (KKB) en het cluster Personeelszaken 
(PZ). Het cluster Kwalificatie & Kennisbeheer is verantwoordelijk voor het opleiden en het 
kwalificeren van onze inspecteurs. Het cluster Personeelszaken adviseert, begeleidt, informeert en 
ondersteunt leidinggevenden en medewerkers op het gebied van arbeidsvoorwaarden, 
personeelsbeleid en ontwikkelen. Je ressorteert rechtstreeks onder het hoofd van de afdeling en 
werkt samen met twee PZ-collega’s. 

Wat ga je doen? 

 Notuleren van vergaderingen en bewaken van de daaruit voortkomende acties. 

 Verzorgen van correspondentie waaronder aanstellingsbrieven, contracten, 
indiensttredingspakketten, schrijft concept vacatureteksten volgens een standaard 
format, etc. en handelt de correspondentie na overleg zelfstandig af. 

 Informeren van afdelingen over in- en uitdiensttreding van medewerkers. 

 Zorgen voor een geactualiseerd HR-systeem waarin alle data van medewerkers correct 
zijn ingevoerd. 

 Verzorgen van rapportages uit het HR-systeem.  

 Ondersteunen van PZ-collega’s op administratief en organisatorisch vlak waar nodig. 



 Beheren van de PZ –administratie en het PZ -archief conform geldende wetgeving. 

 Begeleiden van medewerkers bij de afhandeling van diverse PZ-gerelateerde items. 

 Beheren van het personeelshandboek, organogram en het kwaliteitshandboek. Je 
signaleert als aanpassingen in tekst of beeld noodzakelijk zijn. 

 Verzorgen van de coördinatie en verzending van PZ berichten binnen de organisatie. 

 Verzorgen, coördineren en updaten van de afdelingsberichten op de website. 

 Leveren van een actieve bijdrage aan het verbeteren van huidige PZ –processen. 
 
Je hebt in de uitvoering van de werkzaamheden een grote mate van zelfstandigheid. 

Je profiel: 

 MBO-4 niveau of een HBO werk- en denkniveau bij voorkeur richting HR, bedrijfskunde of een 
juridische richting.  

 Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.  

 Kennis van begrippen en inzicht in processen op arbeidsvoorwaardelijk en personeelsgebied.  

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.  

 Goede beheersing MS-Officepakketten (m.n. Word, Excel en PowerPoint). 

 Discreet om kunnen gaan met vertrouwelijke gegevens 

Wij bieden je: 
 Een uitdagende en zelfstandige functie in een dynamisch en groeiende organisatie, 
 Een team met gemotiveerde collega’s, 
 Ruimte om te groeien en jezelf te ontwikkelen, 
 Een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden behorend bij de functie.  

Informatie 
Voor meer informatie over de inhoud van de functie of de sollicitatieprocedure dan kunt je contact 
opnemen met Wendela Paagman, Hoofd PKO 06-52602869 
 
Solliciteren  
Je sollicitatie kan je tot en met 21 augustus 2021 mailen naar pz@kcb.nl met daarin bijgesloten je 
motivatiebrief en je cv.  


