
 

 

 

Vacature 
HR Manager  (m/v – 32-40 uur p/w) 

 

Wil jij werken aan hoogwaardige producten bij een gezonde, groeiende en 

toonaangevende organisatie? Ben jij een aanpakker en op zoek naar een plek 

waarin je jezelf kunt blijven ontwikkelen? Dan ben je bij Elpress in Boxmeer aan 

het juiste adres. Voor een uitdagende functie zijn wij namelijk op zoek naar een 

HR Manager (m/v) die ambitieus en proactief is. Herken jij je in dit plaatje? 

Neem dan contact met ons op! 

 

Organisatie 

Elpress is dé toonaangevende producent op het gebied van industriële hygiëne. Onze 

focus ligt op het leveren van totaaloplossingen: klantgerichte hygiënesystemen, die op 

vakkundige wijze geïntegreerd worden in het bedrijfsproces. Door processen te 

vereenvoudigen en kennis te delen, kunnen we met een compleet productenpakket 

waarde toevoegen voor de klant. Deze klanten zijn vaak internationale en 

toonaangevende organisaties in de voedingsmiddelenindustrie, land- en tuinbouw en de 

zorg. 

 

Bedrijfscultuur 

Elpress is een écht familiebedrijf. Bij Elpress heerst er een dynamische cultuur. Innovatie 

en kwaliteit staat bij Elpress hoog in vaandel. Er wordt bij Elpress hard gewerkt om 

voorop te blijven lopen. Al het moois wat Elpress (heeft) bereikt, hebben ze samen 

bereikt, als team. Bij Elpress wordt er écht gekeken naar de mensen, de werknemers 

ofwel de collega’s. Zonder de trouwe werknemers is er geen Elpress. Vanuit deze visie 

staat ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden voor de werknemers bij Elpress boven aan 

het prioriteitenlijstje! 

 

Functieomschrijving 

Binnen deze functie kom jij te werken binnen een internationaal toonaangevend 

familiebedrijf. Als HR Manager bij Elpress sta jij midden in de organisatie. Jij kan jezelf 

volledig vinden in de visie van Elpress en jij stroopt graag je mouwen op om deze visie 

voort te zetten én nog beter te maken. Binnen deze job ben jij verantwoordelijk voor het 

HR beleid en lever jij een belangrijke bijdrage aan de HR projecten en processen op 

zowel tactisch als strategisch niveau. Voor het MT van Elpress ben jij dé sparringpartner 

op het gebied van o.a. de organisatie-inrichting, interne en externe 

ontwikkelingsmogelijkheden, werving & selectie, beoordeling etc. Jij bent dé HR-specialist 

door jouw ruime HR ervaring en kennis. Binnen deze functie rapporteer jij aan het MT en 

werk jij in een team samen met twee HR Medewerkers.  

Wat jij nog meer kan verwachten… Bijvoorbeeld:  

- Het initiëren om HR thema’s, processen en procedures op tactisch/strategisch 

niveau te brengen, te begeleiden en te borgen;  

- Het implementeren van een nieuw functionering- en beoordelingssysteem; 

- Het verder ontwikkelen van het werkgeversmerk Elpress;  

- Overzicht bewaken binnen de werving & selectie en dit te borgen van de Employer 

Branding tot de on-boarding;  



 
- Vanzelfsprekend draag jij de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse zaken, denk 

hierbij o.a. aan de verzuimbegeleiding en aan de toepassing en communicatie van 

arbeidsvoorwaarden en regelingen;  

Nieuwsgierig geworden? Kom dan snel eens op de koffie, bij Elpress zijn ze namelijk op 

zoek naar iemand die nieuwgierig, toegewijd, leergierig en belangstellend is!  

 

Functie eisen: 

Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand die respectvol is, zijn eigen 

verantwoordelijkheden neemt en zichzelf en anderen wil blijven ontwikkelen, daarnaast:  

- Heb jij een HBO+ werk en denkniveau;  

- Heb jij zo’n circa 10 jaar ervaring binnen een HRM functie en klinkt deze functie 

jou geheel niet onbekend;  

- Ben jij bekend met een soortgelijke omgeving (dit een pré);  

- Beschik jij over een groot verantwoordelijkheidsgevoel én raak jij gemotiveerd 

door de ontwikkelingen zowel op organisatie-, team- en individueel niveau; 

- Beschik jij over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het 

Nederlands en Engels. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Elpress biedt ten eerste een uitdagende functie waarbij er veel ruimte is voor eigen 

inbreng en vrijheid. Daarnaast kom je in een leuk team, en zijn er diverse mogelijkheden 

om je te ontwikkelen binnen een gezonde professionele organisatie. Daarnaast biedt 

Elpress uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in lijn met je ervaring 

zoals een marktconform salaris, een goede pensioenregeling, flexibele werktijden en 

diverse opleidingsmogelijkheden. 

 

Denk jij dat je over de juiste kennis en houding beschikt om samen met ons verder te 

bouwen aan de toekomst van Elpress, stuur dan je motivatiebrief met CV naar: 

 

Elpress BV 

t.a.v. afdeling HRM 

E: hrm@elpress.nl 

T: 0485-516969 


