
Is deze vacature op jouw lijf geschreven? 

Laat dan vandaag nog van je horen. Mail je CV en motivatiebrief naar yves.debisschop@rubiomonocoat.com met 
de vermelding “HR Administrator” en dan hoor je snel van ons. Succes! 

HR ADMINISTRATOR 
 
Rubio Monocoat is een dynamisch, jong familiebedrijf in Izegem (West-Vlaanderen). We produceren milieu-
vriendelijke olie voor de afwerking van hout voor zowel interieur- , exterieur- als industriële toepassingen. We 
zijn actief in 82 landen en door onze continue groei zijn we dringend op zoek naar een HR Administrator!

Wat we zoeken
 › Je bent werkzaam binnen de HR-afdeling en staat in voor de voorbereiding van de loonadministratie 
van een 90-tal medewerkers.

 › Je staat in voor de  controle en eventuele correcties van de tikkingen van onze arbeiders.
 › Je staat in voor de administratieve opvolging van afwezigheden.
 › Je doet de voorbereiding naar de payroll.
 › Je bent de contactpersoon met onze selectie – en rekruteringspartners voor zowel arbeiders als 
bedienden. Je staat met hen in communicatie vanaf voorstelling tot opstart. Verder sta je in voor het 
wekelijks doorgeven van de prestaties.

 › Je biedt overall ondersteuning in het interne rekruteringsproces: bij (de inplanning van) de interviews 
– contracting – onboarding…

 › Je zorgt ervoor dat alle administratie in orde is voor nieuwe vaste medewerkers die opstarten.

Wie je bent 

 › Je bent een administratieve duizendpoot die gebeten is door HR administratie.
 › Je behaalde een bachelordiploma of gelijkwaardig door relevante ervaring.
 › Je bent een nauwkeurig ingesteld persoon met oog voor detail.
 › Je hebt communicatief vaardig en hebt een vlotte kennis van het Frans. 
 › Je hebt zin om mee te groeien met onze organisatie. 

Wat we te bieden hebben

Je komt terecht in een jong, dynamisch bedrijf in volle groei. We bieden je een uitdagende functie aan in 
een leuke werksfeer. Het gaat om een voltijdse, optie vaste tewerkstelling. 4/5 tewerkstelling is zeker en vast 
bespreekbaar. We bieden je een marktconform salaris met extra legale voordelen.


