
MFE Group levert met ca. 100 FTE’s great solutions for Industry. MFE 
Engineering & Industrial Maintenance B.V. is gespecialiseerd in ontwerp, 

productieoptimalisatie, onderhoud, modificatie en nieuwbouw. MFE 

Machining & Construction is de specialist in de productie van vaak grote 
(samengestelde) onderdelen met hoge precisie.  

 
Voor onze hoofdvestiging in Eerbeek zoeken wij een: 

 

HR medewerker m/v 28-32 uur 
 
Als HR medewerker ben je het eerste aanspreekpunt voor alle medewerkers van MFE voor hun vragen op 

het gebied van personele aangelegenheden. Je hebt een signalerende rol naar het management 
betreffende wet- en regelgeving omtrent de CAO en je geeft vorm aan het HR beleid. Je bent 

verantwoordelijk voor het opstellen van arbeidsovereenkomsten en de totale verwerking en mutaties voor 

de salaris/personeelsadministratie. Daarnaast draag je bij aan de uitvoering van werving & selectie 
aangelegenheden en voer je de werkzaamheden omtrent verzuimbeheer uit. Je legt verantwoording af 

aan de CEO.  
 

Jouw profiel 
Wij zijn op zoek naar iemand die bij voorkeur een HBO opleiding Personeel & Arbeid heeft afgerond. 

Daarnaast heb je actuele kennis op het gebied van arbeidsrecht, Arbo en verzuim. Op administratief 

gebied ga je zorgvuldig en nauwkeurig te werk. Daarnaast zien we graag dat jouw communicatieve 
vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk sterk ontwikkeld zijn. Ervaring in werving & selectie 

trajecten geldt als een pré. 
Verder vinden wij het belangrijk dat je als persoon een vrolijke en collegiale instelling hebt. Je bent 

inzetbaar voor 28-32 uur per week. 

 
Wij bieden 

Lijkt het je leuk om ook deel uit te maken van een organisatie die verder bouwt en innoveert? Kom dan 
ook bij MFE werken en doe mee! Er heerst een prettige en no-nonsense sfeer waarbij de inzet van de 

medewerkers zeer gewaardeerd wordt. Wanneer je bij MFE komt werken heb je een uitdagende, 
zelfstandige functie in een klein team.  

 

 
Wil je mee groeien met MFE? 

Reageer dan door per e-mail je motivatie met CV te sturen aan Gieni Nijkamp, Postbus 49, 6960 AA  
Eerbeek, (pz@mfe.nl). Voor meer informatie kun je de website bezoeken: www.mfe.nl. Voor vragen over 

de functie kun je ook bellen met Han Schoppink, CEO, telefoon 0313-674607. 
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