
 
 

Administratief medewerker FA/HR (0,6 FTE, 3 dagen) 
 

Onze organisatie 
De stichting European Fashion Business School (EFBS) is een opleidingsinstituut dat zich richt 
op het professionaliseren van de modebranche. EFBS is opgericht door de branche, voor de 
branche en heeft geen winstoogmerk.  
 
EFBS bestaat uit twee zelfstandige onderdelen: TMO Fashion Business School en Detex 
opleidingen. TMO staat voor kleinschalig, persoonlijk en door de overheid erkend particulier 
hoger beroepsonderwijs voor toekomstig commerciële professionals in de fashion. Detex 
opleidingen traint al ruim 80 jaar professionals in de mode-, sport-, schoenen- en 
jeansbranche. 
 
Bij de laatste accreditatie van onze hbo-opleiding is onze hogeschool dusdanig goed 
beoordeeld op haar onderwijskwaliteit dat er geen andere economische hbo-opleiding in 
Nederland beter is beoordeeld. TMO hoort met deze score tot de 12% beste HBO scholen van 
Nederland. Daarnaast is TMO door de Keuzegids HBO inmiddels al drie jaar op rij uitgeroepen 
tot ‘TOP-opleiding’. Hier zijn we ontzettend trots op! Onze ambitie is dan ook om het best 
mogelijke onderwijs te bieden. 
 
De functie-inhoud 
In deze nieuwe functie ondersteun je onze financiële administratie en HR-afdeling. Je werkt 
0,3 FTE voor onze financiële afdeling en 0,3 FTE voor HR. Voor de financiële afdeling houd je je 
met name bezig houden met het boeken van leveranciersfacturen, het opstellen en versturen 
van betalingsherinneringen en het nabellen van debiteuren. Daarnaast boek je bankafschriften 
in en ondersteun je bij de verdere digitalisering van de afdeling. 
 
De HR-afdeling ondersteun je bij de contractadministratie. Dit betekent dat je onder andere 
arbeidsovereenkomsten en modelovereenkomsten voor ZZP’ers op basis vastliggende formats 
opstelt en monitort dat onze (digitale) personeelsdossiers op orde zijn. Daarnaast ondersteun 
je de afdeling met onze werving- en selectieactiviteiten, plan je afspraken in en voer je de 
administratie met betrekking tot ons verzuimbeleid.  
    
Wie ben jij? 
Je hebt een relevante mbo niveau 4-opleiding succesvol afgerond. Daarnaast heb je minimaal 
5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke administratieve functie. Je hebt ervaring met 
het ondersteunen van een financiële en/of HR-afdeling. Je bent een echte doener, werkt 
secuur en discretie heb je hoog in het vaandel staan. Je bent handig in Excel en in staat goed 
te kunnen schakelen tussen het werk voor HR en de financiële afdeling.   
 
Word jij enthousiast van de functie en wil je werken bij een van de beste hogescholen in 
Nederland? Laat dit ons dan direct weten! 
 
Belangstelling? 
Wil je meer weten over de functie administratief medewerker FA/HR binnen onze ambitieuze 
organisatie? Bel dan met Fabienne Soer, HR manager (0343-416480).  
 
Solliciteren?  
Stuur dan voor 21 augustus a.s. een e-mail naar soer@tmo.nl. Heb je vakantieplannen na 21 augustus?  
Wil je dit dan ook vermelden in je reactie? 
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