
 
HR-medewerker ∙ Full- of parttime  

 

Ben jij accuraat en op zoek naar een veelzijdig functie?  
Heb je zin om een mooie uitdaging aan te gaan en je bijdrage te leveren aan  

onze groeiende organisatie? Hier is je kans! 
 
Wie zijn wij?   
Wij, The Young Horeca Group (TYHG), zijn het hoofdkantoor voor diverse horecabedrijven, zowel 
franchise als eigen filialen. Momenteel verlenen wij onze dienstverlening aan de volgende 
horecaconcepten:   

• TR3S Tapasbar  

• TR3S Boutique Hotel  

• Restaurant & Loungebar 3 Zussen  

• TIGA Streetfood & Cocktails  
 
Op ons hoofdkantoor, gevestigd in Veenendaal, verzorgen wij onder andere de administratie, 
personeelszaken en operationele voortgang van de restaurants. Samen willen wij iedere dag onszelf 
en de organisatie naar een hoger niveau tillen. Werk jij hieraan mee? 
 
Jouw werkzaamheden  
Als HR-medewerker bij TYHG houd jij je bezig met diverse HR-werkzaamheden. Denk hierbij aan het 
oplossen van HR-vraagstukken, sollicitaties begeleiden, werving en selectie, personeelsadministratie 
en het begeleiden van verzuimcasussen. Daarnaast ben je een sparringpartner voor de 
restaurantmanagers, waarbij jouw input erg gewaardeerd wordt! 
 
Jouw verantwoordelijkheden 

• Bijhouden en beheren van de HR-mailbox met interne en externe vraagstukken;  

• Aanleveren van mutaties voor de loonadministratie;  

• Werving & Selectie;  

• Arbo/ziekteverzuim;  

• Organiseren van trainingen en cursussen;  

• Personeelsadministratie;  

• Het maken en onderhouden van arbeidscontracten;  

• Andere relevante HR-werkzaamheden.  
 
Wie ben jij?  
Jij bezit al over relevante werkervaring binnen een HRM-omgeving, zodat je stevig in je schoenen 
staat. Het is van belang dat je goed kunt communiceren en dit ook zonder problemen durft te doen. 
Je bent een leergierige, enthousiaste en loyale collega. Je gaat accuraat te werk en weet daarbij het 
beoogde doel niet uit het oog te verliezen.  
 
Wat vragen wij?  

• Je hebt actuele kennis van de wet- en regelgeving/arbeidsrecht;   

• Ervaring met SharePoint is een pré.  

• Minimaal hbo werk- en denkniveau of een afgeronde opleiding richting HRM; 

• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.  
Engels is een pré.  

 



Wat kun je van ons verwachten?   

• Een enthousiast informeel team dat je met open armen ontvangt;  

• Personeelskorting bij alle TR3S, 3 Zussen en TIGA filialen voor jou en je tafelgenoten;  

• Een salaris passend bij jouw leeftijd, ervaring en opleiding;  

• Iedere dag een gratis lunch geserveerd uit de keuken van een van de restaurants;  

• Jaarlijks een groot personeelsfeest;  

• Laptop van de zaak;  

• Reiskostenvergoeding;  

• Pensioenregeling;  

• 190 vakantie uren op basis van een 38-urige werkweek;  

• We zijn een groeiend bedrijf waarin we alles zoveel mogelijk willen optimaliseren. Hierbij 

horen mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.  

 
Ben jij nieuwsgierig geworden naar meer? Neem contact met ons op via 

hr@theyounghorecagroup.nl en wij nodigen je graag uit voor een kennismakingsgesprek. 

mailto:hr@theyounghorecagroup.nl

