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CORPORATE RECRUITER / HR OFFICER  

28 – 40 uur / Mierlo / €3000 - €4270  

Je besteedt circa 28 uur aan het invullen van openstaande vacatures en aan 
professionalisering van het recruitment voor onze vestiging in Nederland. De overige 
tijd besteed je aan het inzetten en/of verrijken van je kennis op het gebied van HR. 
Het fijne HR-team op ons hoofdkantoor in Mierlo bestaat uit vijf collega’s, daarnaast 
werk je nauw samen met onze HR collega’s van onze vestiging in Aachen, Duitsland. 
In totaal werken er wereldwijd zo’n 500 mensen bij GNT, waarvan ongeveer de helft 
in Mierlo.  

Wat ga je doen? 

Deze functie biedt je een fijne mix van recruitment en HR:  

Recruitment 
 Operationeel en administratief ben je verantwoordelijk voor alle vacatures (+- 

40 op jaarbasis) en werk je intensief samen met de stakeholders van alle 
afdelingen, zoals R&D, Warehouse, Lab, Finance en IT;  

 (Afspraken maken over de) samenwerking met externe partijen voor 
werving/selectie/inhuur, arbeidsmarktcommunicatie en employer branding; 

 Mogelijke projecten waar je de lead in neemt of ondersteuning biedt: aanschaf 
ATS, opzetten campus recruitment (MBO+HBO), onboarding, referral 
programma. Eigen initiatief stellen we hierin zeer op prijs!  
 
HR 

 Contractmanagement voor alle collega’s, inclusief onboarding; 
 Organiseren van verschillende activiteiten voor medewerkers 

(nieuwkomerslunch, jaarlijks feest voor collega’s, Partners-on-Tour); 
 Je verdiept je in HR-vraagstukken die spelen binnen GNT. Denk aan het 

ondersteunen bij projecten als Diversiteit & Inclusie, Persoonlijke 
Ontwikkeling. Met jouw frisse ideeën help je ons continue te verbeteren. 
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Wat heb je in huis? 

Met jouw HBO werk- en denkniveau en een paar jaar werkervaring binnen de 
recruitmentbranche, weet jij kandidaten en collega’s te vinden en binden en kun jij 
snel schakelen tussen verschillende werkzaamheden. Met jouw enthousiasme en 
energieke persoonlijkheid vind je het heerlijk om in een dynamische omgeving te 
werken. Gestructureerd werken en het overzicht bewaren gaat jou van nature goed 
af. Verder beschik je over een goede beheersing van Nederlands en Engels in woord 
en geschrift. 

Let’s color the world! 

Wij zijn GNT, een ambitieus, innovatief en internationaal familiebedrijf met een 
informeel karakter dat de wereld kleur geeft! Met ons merk EXBERRY® zijn we 
marktleider op het gebied van kleurende levensmiddelen voor het kleuren van 
voedsel en dranken. Onze kleuren zijn 100 % natuurlijk en worden bereid uit 
vruchten, groenten en planten. 

De belangrijkste ingrediënten voor het succes van GNT zijn onze medewerkers en hun 
onderlinge samenwerking. Wij geloven in teamwork en staan klaar voor elkaar, onze 
klanten, onze leveranciers en onze partners. 

Wat vinden wij belangrijk? 

De GNT-waarden staan aan de basis van onze dagelijkse activiteiten. Daarom vinden 
we het belangrijk dat wij bij elkaar passen en dat je je thuis voelt bij GNT. Bij GNT 
werken mensen die ondernemend zijn en verantwoordelijkheid nemen. Klant- en 
servicegerichtheid staat natuurlijk voorop! We zetten altijd dat stapje extra om onze 
externe – en interne klanten de beste service en kwaliteit te bieden. Daarnaast doen 
we alles wat we doen zo duurzaam mogelijk. We zijn open en eerlijk naar elkaar en 
halen het beste in elkaar naar boven. 

Onze cultuur is open en informeel. Korte communicatielijnen zorgen dat je je bij ons 
geen nummer voelt: persoonlijke aandacht vinden we belangrijk. We werken hard, 
maar er is ook tijd voor ontspanning: er zijn teamactiviteiten, feestjes en competities 
genoeg om je collega’s ook persoonlijk beter te leren kennen. Veel collega’s 
omschrijven hun eerste periode bij GNT als een ‘warm welkom’ en geven aan zich 
snel onderdeel te voelen van de GNT familie. We hopen dat jij dat ook zo gaat 
ervaren!  
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 Wat bieden we jou? 
 Een fulltime bruto maandsalaris tussen € 3000, – tot € 4270, –  afhankelijk van 

jouw kennis en ervaring; 
 Een persoonlijke/organisatie bonusregeling die op kan lopen tot zo’n 1.5 

maandsalaris; 
 26 vakantiedagen (mogelijkheid tot aankoop extra dagen); 
 Een zeer gunstige pensioenregeling; 
 Onbeperkt toegang tot online trainingen, zodat je aan je persoonlijke 

ontwikkeling kunt blijven werken; 
 Als onderdeel van onze arbeidsvoorwaarden compenseren we jouw CO2-

voetafdruk; 
 Voordelig sporten bij een geselecteerde sportschool. 

  
Maak jouw toekomst kleurrijk! 

Denk je direct: dit is mijn baan? Reageer dan bij onze iRecruiter Irma van der Made 
via deze LINK.  Je hoort dan zo spoedig mogelijk of je bent geselecteerd voor een 
kennismakingsgesprek op ons mooie hoofdkantoor in Mierlo. En wil je nog iets meer 
informatie? Bel dan Irma op nummer 06-2739 0051 of stuur een Whatsapp. Wij 
kijken er naar uit om je ontmoeten! 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en worden alle 
aanmeldingen gelijk en inhoudelijk behandeld. 

  
CREËER EEN KLEURRIJKE TOEKOMST! 
 


