Over het bedrijf
Lutosa is een Belgisch bedrijf dat sinds 1978 actief is in
de verwerking van aardappelen. Het stelt 1.000
medewerkers tewerk en telt twee productie-eenheden,
een in Leuze-en- Hainaut en een in Sint-Eloois-Vijve.
Jaarlijks produceert het bedrijf 640.000 ton diepgevroren
en gekoelde frieten, diepgevroren specialiteiten en
gedroogde aardappelvlokken.

Via de 26 filialen en verkoopkantoren verspreid over de
wereld exporteert Lutosa 94% van zijn producten naar
136 landen. Ze zijn bestemd voor restauratie
(commerciële en collectieve), groot- en middelgrote
distributie en de industrie.

Ter versterking van ons team zoeken we voor de site in Waregem:

HR OFFICER (M/V)
voor halftijdse tewerkstelling
Uw functie
U rapporteert rechtstreeks aan de HR Director en werkt nauw samen met 2 HR Officers Ɩ
Het takenpakket is zeer gevarieerd: U bent vooreerst verantwoordelijk voor de
administratieve opvolging van de payroll voorbereiding en dit in samenspraak met het
sociaal secretariaat Ɩ U fungeert als rechterhand van de HR Director en staat in voor de
dagelijkse ondersteuning in de operationele werking Ɩ U zorgt voor de administratieve
opvolging van de verzekeringen van de werknemers Ɩ U staat in voor de opmaak van
bepaalde rapportering in Excel (budget, diversiteit…) en ad hoc rapportering op vraag van
de HR Director Ɩ U zorgt voor het onthaal van nieuwe medewerkers Ɩ U biedt ondersteuning
bij rekrutering en selectie.

Uw profiel
U beschikt over een bachelordiploma (Personeelswerk, HR Management,
Bedrijfsmanagement…) of gelijkwaardig door ervaring Ɩ U beschikt over een eerste
werkervaring in payroll & HR, bij voorkeur 2-3 jaar in een soortgelijke functie als HR Officer
en hebt ervaring in de samenwerking met een sociaal secretariaat Ɩ U beschikt over een
goede kennis van de sociale wetgeving en bent bereid om uzelf steeds bij te scholen Ɩ U
bent tweetalig Nederlands/Frans, zowel mondeling als schriftelijk Ɩ U werkt vlot met de
courante MS Office toepassingen Ɩ U werkt heel nauwkeurig en hebt een analytische geest Ɩ
U bent discreet, hebt oog voor detail en werkt graag zelfstandig.

Wij bieden
Lutosa voorziet in de nodige opleidingen om elk deelaspect van de functie grondig te leren
kennen. Een aantrekkelijk loon dat conform is met uw verantwoordelijkheden en tal van
extralegale voordelen.

www.lutosa.com

Interesse ?
Stuur dan uw kandidatuur met cv naar :
Lutosa nv
Peter Kindt
Schoendalestraat 221
8793 Sint – Eloois - Vijve
e-mail: HR-SEV@lutosa.com
Discretie verzekerd.

