
Natuurpunt vzw zoekt voor onmiddellijke indiensttreding op het secretariaat in Mechelen: 

 

HR Assistent  
 

 (tijdelijk voltijds contract tot eind 2020) 

 
 

 

 

 

 

Wie is Natuurpunt? 

Natuurpunt is een vrijwilligersvereniging die kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen 

beschermt. Met 6.000 actieve vrijwilligers en 470 professionals beheren we 500 natuurgebieden, met 

een oppervlakte van 25.000 ha. Met 107.000 aangesloten gezinnen zijn we de grootste 

natuurbeschermingsorganisatie van Vlaanderen. 

 

Wat ga je doen? 

Wegens ouderschapsverlof van één van de collega’s zijn we op zoek naar een tijdelijke HR Assistent 

tot eind 2020.  

Natuurpunt vzw bestaat uit 480 arbeiders en bedienden in verschillende gesubsidieerde stelsels. 

Om deze personeelsadministratie vlot te laten verlopen, rekenen we graag op jouw expertise voor 

deze ondersteunende functie. 

 

        Je staat in voor de volgende HR processen: 

 Je levert algemene administratieve ondersteuning. 

 Samen met onze Payroll specialist, bent je mee verantwoordelijk voor de loonberekening (het 

berekenen van voorschotten, maaltijdcheques en lonen) en de opmaak van sociale documenten en 

subsidiedossiers. 

 Je staat in voor het dagelijks beheer en de administratieve follow-up van afwezigheden, verlof en 

ziekte. 

 Je zorgt voor de nodige administratieve formaliteiten bij de opstart of de beëindiging van 

arbeidscontracten. 

 Je beantwoordt vragen van medewerkers en leidinggevenden en geeft advies. 

 

Wie ben jij? 

 Je hebt een bachelordiploma behaald. 

 Bij voorkeur heb je al enkele jaren ervaring in een gelijkaardige functie. 

 Je hebt een goede kennis van personeels- en loonadministratie, sociale wetgeving en arbeidsrecht. 

 Je hebt een grondige kennis van MS Office (Word, Excel) en geautomatiseerde 

loonadministratiesystemen. Een goede kennis van eBlox HR en Payroll is een pluspunt. 



 Je hebt een servicegerichte houding, je bent discreet en bent een echte teamplayer. 

 Je werkt graag met cijfers en staat erop correct en nauwkeurig werk af te leveren. 

 Je kan zelfstandig werken, bent resultaatgericht en flexibel.   

 Je bent gemotiveerd om te werken voor een natuurbehoudsvereniging. 

 

     Wat bieden wij? 

Je zal, samen met onze sterke groep vrijwilligers, een bijdrage leveren aan de bescherming van de 

natuur in Vlaanderen. Je komt terecht in een familiale verenigingscultuur gericht op samenwerking 

en vertrouwen tussen mensen. Kansen om te leren, jezelf te ontwikkelen en respect voor een goede 

werk-privé balans kenmerken ons personeelsbeleid.  

 

We bieden je een tijdelijke vervangingscontract aan als bediende tot en met 31 december 2020. Je 

krijgt een loon aan het eigen Natuurpunt barema volgens B-niveau. Relevante ervaring kan 

gedeeltelijk overgenomen worden voor een stijging binnen dit barema), aangevuld met 

maaltijdcheques. Je kan opteren voor een 38 uren werkweek of je kan ervoor kiezen om 40u per 

week te werken en zo ADV-dagen op te bouwen. Natuurpunt biedt glijdende werkuren tussen 7 en 

19u. Je zal werken vanuit ons secretariaat in Mechelen, dat op 5 minuten wandelafstand gelegen is 

van Station Mechelen. Werk je liever op regelmatige basis van thuis? Die mogelijkheid bieden we je 

ook.  

 

Spreekt deze vacature je aan?  

Solliciteer met cv en motivatiebrief via link www.natuurpunt.be/solliciteren met code  

“PERSONEEL2001 HR Assisitent”. 

 

 Je kan tot en met 14 augustus 2020 reageren op deze vacature. 

 

Meer informatie? 

Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure of heb je specifieke vragen over de job?  

Neem dan contact op met: Stefanie De Cock – medewerker HR via 015/297264. 

 

http://www.natuurpunt.be/solliciteren

