
 
 

HR Service Partner 
Fulltime positie - Amsterdam 
 
Ben jij op zoek naar een uitdagende functie binnen een internationale organisatie? Dan is 
Atradius op zoek naar jou! Bij Atradius is op de afdeling Human Resources (HR) een vacature 
ontstaan voor een HR Service Partner. 
 
Het principe van het integraal management wordt binnen onze organisatie toegepast. De 
afdelingsmanagers zijn primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het HR beleid op hun 
afdeling. Zij worden daarin ondersteund door de afdeling HR. De afdeling HR NL bestaat uit 5 
teamleden in Amsterdam (3 business partners en 2 service partners). 
 
Functieomschrijving 
De HR Service Partner adviseert de afdelingsmanagers van verschillende units bij de 
uitvoering van het HR beleid. Dit kan variëren van advies op het gebied van werving en 
selectie, arbeidsvoorwaarden, toepassing CAO tot re-integratie beleid. Tevens beantwoord je 
eerste lijn HR vragen van medewerkers.  
 
De HR Service Partner is verantwoordelijk voor een tijdige, juiste en volledige 
informatieverwerking op gebied van de personele administratie (o.a. het maken van 
arbeidsvoorwaardenvoorstellen, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, mutaties 
doorvoeren in het HR salaris systeem, etc.). Verder ben je verantwoordelijk voor de 
coördinatie in- en uitdiensttreding, ziekmeldingen, opstellen werkgeversverklaringen, 
publicaties intranet etc.  
 
De HR Service Partner specialiseert zich tevens in HR gerelateerde onderwerpen zoals: sociale 
en fiscale wetgeving, recruitment, functiewaardering, CAO en arbeidsvoorwaarden, 
managementinformatie en intranetinformatie. 
 
Functievereisten 
• Afgeronde HBO-opleiding (bij voorkeur richting Human Resource Management) 
• Minimaal 4 jaar werkervaring (ervaring in de financiële dienstverlening is een pre) 
 
Ervaring 
Wij zijn op zoek naar een ervaren allrounder op HR gebied. Jij bent in staat om zelfstandig te 
werken waarbij het teamgevoel en teamresultaat voorop staat. Jij signaleert verbeterpunten 
en pakt deze samen met collega’s op. Je bent in staat verantwoording te dragen voor 
meerdere HR taken en projecten. Je hebt ervaring met opzetten en implementeren van 
werkprocessen. Je bent enthousiast en energiek, je staat open voor feedback en je beschikt 
over goede adviesvaardigheden. Om de balans en de continuïteit van het team te waarborgen 
gaat de voorkeur uit naar een collega die fulltime wil werken. Communiceren in het Engels is 
voor jou geen probleem. 
 
Onze organisatie 
Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso 
via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. Atradius heeft toegang tot 
kredietinformatie over meer dan 240 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius 
op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele 



 

wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico's die verbonden zijn aan de verkoop van 
producten en diensten op krediet.  
 
Wat biedt Atradius 
Een leuke en uitdagende plek om te werken: internationaal, dynamisch, transparant en 
informeel. We vinden het belangrijk onze mensen een omgeving te bieden waarin ze 
persoonlijke groei kunnen realiseren. We hebben aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden: 
marktconform salaris, 13e maand, variabele beloning, goede pensioenregeling, etc. 
 
Contactpersoon  
Solliciteren doe je door per e-mail een korte motivatie inclusief cv op te sturen naar Annelies 
Cnossen, Executive Manager: jobsnl@atradius.com. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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