
EFBS is op zoek naar een: 
 

HR-medewerker 
Voor 16 tot 24 uur per week 

 EFBS 
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. 
 
EFBS bestaat uit twee zelfstandige onderdelen, TMO Fashion Business School en Detex 
Opleidingen. TMO staat voor kleinschalig, persoonlijk en door de overheid erkend particulier 
hbo voor toekomstig commerciële professionals in de fashionbranche. 
 
TMO behoort tot de beste hogescholen van Nederland. Naast de beoordeling bij de laatste 
accreditatie is TMO door de keuzegids HBO inmiddels al vier jaar op rij uitgeroepen tot 
'Topopleiding'. Hier zijn we ontzettend trots op! Onze ambitie is dan ook om het best 
mogelijke onderwijs te bieden. Detex Opleidingen traint al ruim 80 jaar professionals in de 
mode-, sport-,schoenen- en jeansbranche. 
De functie-inhoud 
Als HR medewerker werk je op de afdeling HR in een hecht team dat bestaat uit 3 
medewerkers. Het is een brede en zelfstandige functie op een afdeling waar in 2020 de 
focus ligt op professionalisering. 

Je houdt je met name bezig met de contractadministratie van zowel vaste medewerkers als 
freelancers. Je werkt samen met de salarisadministratie voor onder meer het doorvoeren van 
declaraties en het verwerken van mutaties. Je zorgt voor een optimale inrichting van de 
digitale personeelsdossiers en de koppeling daarvan met ons personeelsinformatiesysteem 
Humanwave. Je doet de ziek- en herstelmeldingen en bewaakt alle verzuimdossiers in het 
kader van de Wet verbetering poortwachter. Tot slot doe je de coördinatie van werving en 
selectie: uitnodigen en afschrijven van kandidaten, plannen van gesprekken, plaatsen van 
vacatures en het up to date houden van de sollicitatie-inbox. 

Wie ben jij? 
Je hebt een relevante mbo-opleiding succesvol afgerond. Daarnaast heb je ongeveer 5 jaar 
werkervaring in een soortgelijke HR-functie. Je bent proactief, leergierig en sterk in zowel 
procesmatig als projectmatig werken. Omdat het een brede functie in een relatief kleine 
organisatie, heb je een echte “can do" mentaliteit: je houdt ervan om de handen uit de 
mouwen te steken en lekker bezig te zijn met verschillende werkzaamheden. Je bent globaal 
op de hoogte van het arbeidsrecht en de Wet verbetering poortwachter. Je hebt ervaring op 
een HR-afdeling. Verder is het belangrijk dat je procesmatig en gestructureerd kunt denken 
en werken, dat je oog hebt voor detail en dat je discreet bent. Je komt werken in een klein 
team waar veel gelachen wordt, dus humor en zelfrelativering vinden wij erg belangrijk. 

Belangstelling? 
Word jij enthousiast van de functie en wil je werken bij een van de beste hogescholen in 
Nederland? Werktijden kunnen in overleg vastgesteld worden, maar we zien wel graag dat je 
tenminste drie dagen aanwezig bent. Het salaris is onder meer afhankelijk van leeftijd en 
opleiding maar is zeker marktconform. Daarnaast zijn er voldoende opleidingsmogelijkheden. 
We bieden in eerste instantie een contract tot en met juli 2020. Verlenging behoort tot de 
mogelijkheden. 

Als je meer wilt weten over de inhoud van de functie, mail dan met Meriam Gerritsma, HR 
Business Partner (gerritsma@tmo.nl). 

Solliciteren? 
Stuur dan vóór 24 februari 2020 a.s. een e-mail naar sollicitaties@tmo.nl 

mailto:sollicitaties@tmo.nl

