
Ons hoofdkantoor, gevestigd in Lelystad, is dé hotspot van onze organisatie. Met ruim 100 
enthousiaste collega’s werken we al sinds 1991 aan vooruitstrevende collecties die stijlbewuste 
moeders ondersteunen in “Their path to new life”. In deze groeiende organisatie staat ons sterke 
merkportfolio centraal. Wij bundelen de krachten door het delen van onze technologische kennis, 
weloverwogen keuzes in stijl en passie voor mode op het gebied van zwangerschapskleding, 
babykleding en kinderkleding. Met als doel een waardevolle relatie opbouwen met onze klant 
waarbij we haar zelfvertrouwen geven door zorg, comfort en kwaliteit te bieden tijdens haar 
zwangerschap en moederschap.   
 
In deze inspirerende organisatie ligt de focus op persoonlijke ontwikkeling, flexibiliteit en uitdaging. 
Niet alleen zodat jij het beste uit jezelf kunt halen, maar ook omdat wij ervan overtuigd zijn dat we 
op deze manier ook het beste kunnen bieden aan onze klant. Wil jij werken voor gave merken als 
Noppies, Supermom en Alvi? Solliciteer dan nu en durf te laten zien wat jouw drijfveer is om je passie 
en expertise te delen met - wie weet wel - je toekomstige collega’s! 

 
Voor onze Human Resources afdeling zoeken wij een:  

 
HR functionaris 

 
(Lelystad, fulltime) 

 

Omschrijving:  
Als HR functionaris is het jouw missie dat de HR processen- en het HR beheer doeltreffend verlopen 
voor de NINE&Co. medewerkers in Nederland (85%) en Europa (15%). Je draagt zorg voor een 
volledige, correcte en tijdige administratie en hebt hierover tevens afstemming met de 
salarisadministrateur. Tevens ben je het aanspreekpunt voor personeels-gerelateerde vragen en geef 
je waar mogelijk advies en ondersteun je de HR Manager bij de uitvoering en het verder vormgeven 
van de HR strategie.  
Werkzaamheden die onder andere bij de functie horen zijn:  

• Verzorgen van administratie van in-, door- en uitstroom van medewerkers; 
• verzorgen en bijhouden van urenregistraties, personeelsregistraties en doorvoeren van 

wijzingen in arbeidsvoorwaarden en deze voorbereiden ten behoeve van de 
salarisadministratie; 

• toezicht houden op een juiste toepassing van wet en regelgeving en betrokkenen hierover 
adviseren; 

• verzorgen van een volledige, correcte en tijdige verzuimadministratie en waar nodig 
contacten onderhouden met de arbodienst, UWV en verzekeraars alsmede het bewaken van 
het verzuimproces en waar nodig actie ondernemen; 

• zorgdragen voor de operationele uitvoering van het werving en selectiebeleid;  

• fungeren als eerste aanspreekpunt voor uiteenlopende vragen met betrekking tot onze cao, 
regelingen & procedures en arbeidsvoorwaardelijke zaken;  

• opstellen en aanleveren van personele overzichten en rapportages;  
• ondersteunen van de HR Manager bij lopende processen en procedures, de uitvoering en het 

verder vormgeven van het HR beleid op bijvoorbeeld het gebied van Learning & 
Development. 

 
Profiel:  
De HR functionaris die wij zoeken is ambitieus, heeft enige ervaring in het HR werkveld en wil zich 
graag ontwikkelen tot een allround HR professional. Daarnaast ben je verbindend, communicatief 



vaardig, hands-on, omarm je nieuwe vormen van werken en hou je van de dynamiek van een 
groeiend bedrijf. Verder vragen wij: 

• HBO opleiding Human Resource Management; 

• 1 – 2 jaar relevante werkervaring; 

• kennis van Sociale Zekerheid en Arbeidswetgeving; 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré; 

• Accuraat en punctueel, planmatig, kan snel schakelen, communicatief vaardig, integer, 
analytisch en servicegericht; 

• Is gewend om met MS Office te werken en bij voorkeur bekend met Nmbrs. 
 
Wat bieden wij aan: 

- Een baan met uitdaging en verantwoordelijkheid in een groeiende, jonge en dynamische 
omgeving waarin je jezelf op persoonlijk- en werkniveau  verder kan gaan ontwikkelen; 

- een marktconform salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling en 
reiskostenvergoeding; 

- 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband; 
- Toegang tot een e-learning van GoodHabitz met ruim 100 trainingen en masterclasses; 
- Als eerste toegang tot de Sample Sales van de merken Noppies, Supermom, Esprit for mums 

en personeelskorting op nieuwe collecties. 

 
Interesse?  
Wil jij ons komen versterken? Stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatie met CV naar de afdeling HR, 
per e-mail naar sollicitaties@nineandco.com.  
Heb je vragen? Neem dan contact op met de HR afdeling. Wij beantwoorden je vragen graag. 
 
Nine&Co  
Poseidonweg 17 
8239 DK Lelystad 
T: 0320 - 295600 
E: sollicitaties@nineandco.com 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld! 
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