
Vacature: HR Assistent PGZ (standplaats Oirschot, 20 uur)

Welkom bij PGZ, de officiële merkdealer op het gebied van premium mobiliteit in Noord-Brabant en Limburg. Met ruim 160 
medewerkers en officiële dealerlocaties voor onder andere Porsche, Bentley, Jaguar en Land Rover hebben wij alles in huis 
voor liefhebbers van voertuigen in het hogere segment. Per direct zijn wij op zoek naar een HR Assistant om onze HR afdeling
uit te breiden. 

De functie
Jij bent iemand die communicatief sterk is in de breedste zin van het woord. Jij houdt van plannen en organiseren en je gaat 
altijd gestructureerd te werk. Je hebt passie voor mens en organisatie.  

 
 
 
 

Wat zijn voorbeelden van jouw taken?

 

Jouw profiel
Je beschikt over minimaal MBO-werk en denkniveau en een administratieve (opleidings-)achtergrond bij voorkeur op het gebied van 
HR. Jij hebt een positieve en leergierige mentaliteit en werkt graag samen, maar ook goed zelfstandig. 

Enthousiast?
Ben jij na het lezen van deze vacature overtuigd dat jij onze nieuwe collega bent? Solliciteer dan direct door je CV met motivatie 
te mailen naar: vacatures@pgz.nl.

Porsche Centrum Maastricht
Jaguar Land Rover Maastricht
Bentley Maastricht

Maastricht

Energica Brabant

Eindhoven
Porsche Centrum Eindhoven
ProTech Midden Brabant

Onvolledige sollicitaties worden niet in behandeling 

genomen. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Je schrijft vacatures en beheert het werving en selectieproces. Je begeleidt het instroomproces, zoals het opstellen van 
arbeidsovereenkomsten en zorgt ervoor dat onze nieuwe collega’s warm worden ontvangen. Maar ook het uitstroomproces 
laat jij vlekkeloos verlopen. Daarnaast heb jij alle personeelsdossiers op orde en zorgt voor een tijdige personeelsadministratie. 
Daarbij werk je dagelijks met ons Personeelsinformatiesysteem waarin je verschillende (salaris)mutaties verwerkt en controleert. 
Ziek- en herstelmeldingen worden zo nu en dan verwerkt. En daarbij ondersteun je de HR Officer bij diverse HR taken en projecten. 
Jouw standplaats is Oirschot, maar je bezoekt één keer per twee weken onze vestigingen vlakbij Maastricht-Airport.
 
Kun jij jezelf vinden in bovenstaande functie en werk je graag in een informele, maar ook uitdagende werkomgeving? Dan maken 
wij graag kennis met jou! 

Wat bieden wij?
Een afwisselende, uitdagende en verantwoordelijke baan bij PGZ, waar je werkt met de mooiste automerken in een gezellig, ambitieus 
team en bij een bedrijf waar inzet en mening worden gewaardeerd. Daarbij hoort een passend salaris met goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden. En natuurlijk een wekelijkse vrijdagmiddagborrel.  


