
 

 

 

Met hun 75-jarig bestaan kan de Groep Peeters-Govers uit Gierle niet alleen trots terugblikken op een 

rijke geschiedenis in voeding, maar ook uitkijken naar veelbelovende toekomstplannen en boeiende 

projecten. Het familiebedrijf is uitgegroeid tot een gevestigde waarde met zowel B2B-activiteiten in 

voeding als meerdere bedrijven in retail en FMCG. Zo is de groep de grootste franchisenemer van 

Albert Heijn supermarkten in België. 

Om deze groei verder te ondersteunen, zijn we op zoek naar een (m/v): 

 

Ervaren HR Officer 

 

Als drijvende kracht in ons groeiend HR team zet jij je dagelijks in voor de loon- en 

personeelsadministratie van een 1000-tal vaste en tijdelijke medewerkers en het operationeel 

personeelsbeheer van de groep.  Verder verzorg je de opmaak en beheer van contracten en sociale 

documenten én ben je zowel fysiek als telefonisch het eerste aanspreekpunt. Dankzij je cijfermatig 

talent goochel je met analyses en rapportages. Dit alles realiseer je in nauw contact met het sociaal 

secretariaat en andere externe HR dienstverleners.  

Zoals de HR collega’s jou ondersteunen waar nodig, fungeer jij ook als back-up voor je collega’s. Samen 

met de organisatie groeien ook jouw verantwoordelijkheden en krijg je de kans om je als HR 

professional verder te ontwikkelen. 

 

Functieprofiel: 

• Bij voorkeur blik je terug op een hogere studie samen met een relevante ervaring in payroll of 

personeelsadministratie. 

• Naast een analytische kijk op de zaken werk je ook graag pragmatisch. 

• Je functioneert het best in teamverband maar hebt ook graag eigen verantwoordelijkheden. 

 

Je kan rekenen op: 

• Een vaste tewerkstelling dicht bij huis binnen een stabiele en sterk groeiende organisatie. 

• Een toffe samenwerking met gedreven HR-collega’s binnen een warme en open 

bedrijfscultuur. 

• De kans om mee je schouders te zetten onder een modern HR beleid waarin ook jij je stempel 

kan drukken.  

• Uiteraard kan je rekenen op een motiverend verloningspakket op maat van jouw groei en 

competenties, incl. firmawagen. 

 

Neem contact op met ons via 014/61 57 87 of solliciteren@goelen.be ter attentie van Anke 

Ramakers. Snelle reactie en discretie gegarandeerd.  
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