
Werken bij een bedrijf dat voelt als familie
Jij gaat aan de slag als medewerker HR bij de Borrenbergs Groep. De bedrijven Borrenbergs Projectinrichting, DichtbijHuis, 

Vloerbewakers en MEBO Flooring zijn onderdeel van ‘de groep’. We zijn een écht familiebedrijf en als het erop aankomt, staat 

familie altijd voor je klaar. Zo is het bij ons dan ook. Neemt niet weg dat we altijd eerlijk zijn tegen elkaar. Dus ook als het een keer 

niet goed gaat. Op die manier maken we elkaar beter, slimmer en sterker. Of wellicht is ‘zelfredzaam’ een beter woord. We bieden 

je namelijk alle ruimte om jezelf te ontdekken, dat geldt voor jong en oud. Voor (persoonlijke) groei is binnen de Borrenbergs 

Groep altijd ruimte.

Vacature

Medewerker HR



Medewerker HR
Borrenbergs Groep

Borrenbergs Groep. De optelsom van resultaat
Wat de bedrijven binnen de groep gemeen hebben? Ze gaan altijd voor het beste resultaat en maken daarbij gebruik van de 

(slag)kracht van de groep. Ieder bedrijf heeft een eigen specialisatie en laat nu juist die specialisatie zorgen voor ongekende 

synergie. Klanten en medewerkers plukken er de vruchten van; Borrenbergs Projectinrichting biedt alles op het gebied van wand-, 

vloer- en raambekleding. Met DichtbijHuis beschikken we over onze eigen ontwerpstudio. De interieurontwerpers van 

DichtbijHuis maken bedrijfspanden en woningen tot een plek waar alles helemaal klopt. Vloerbewakers bewaakt en verlengt de 

levensduur van vloeren om op die manier de exploitatiekosten voor bedrijven te verlagen. Verduurzaming staat daarbij altijd 

centraal. MEBO Flooring is er voor het verwijderen & herstellen van vloeren en het realiseren van nieuwe vloeren. Denk hierbij aan 

terrazzo-, zicht-, industrie-, monolithische, woon- en cementgebonden gietvloeren.

Belangrijk voor jou
De Borrenbergs Groep groeit; daarom zijn we op zoek naar een medewerker HR! Of je nu een arbeidscontract op moet stellen, een 

ambitiegesprek voert of de ontwikkeling van je collega’s waarborgt; jij kan het allemaal. Niet alleen voor Borrenbergs 

Projectinrichting en DichtbijHuis, maar ook voor Vloerbewakers en MEBO Flooring. We verwachten daarbij dat je proactief te werk 

gaat en besluiten durft te nemen. Herken jij jezelf hierin? Top! Dan ben jij degene die we zoeken! Binnen de Borrenbergs Groep 

wordt hard gewerkt, maar voor gezelligheid is altijd ruimte. De bedrijven binnen de groep kenmerken zich door een open 

karakter, zonder ingewikkelde organisatiestructuur. We doen het gewoon samen. 

• Je werkt samen met je collega’s van het �nanciele team.

• Je bent een mensen mens en bent het aanspreekpunt voor al onze medewerkers.

• Je werkt vanuit ons hoofdkantoor in Luyksgestel.

Ons aanbod voor jou
• Een hele gave en uitdagende parttime job (uren bespreekbaar).

• We geven je veel verantwoordelijkheid en zelfstandig werk.

• Je bouwt mee aan de groei van De Borrenbergs Groep.

• Wij groeien én bieden jou alle ruimte om met ons mee te groeien.

• Werken bij een bedrijf dat voelt als familie.

• We zijn ambitieus, goed georganiseerd en uiterst professioneel.

• Altijd een marktconforme beloning.

Wat wij vragen aan jou
• HBO werk- en denkniveau.

 A�niteit met loket vinden we �jn! De salarisadministratie hebben we overigens extern ondergebracht.

• We houden van samenwerken en verwachten dat jij hier moeiteloos in mee gaat.

• Besluitvaardigheid. Je doet wat er nodig is (noem het die welbekende hands-on mentaliteit).

Meer informatie over de Borrenbergs Groep op borrenbergsgroep.nl.

Je kunt eenvoudig solliciteren via onze website, maar mag je sollicitatie natuurlijk ook altijd richten aan de Borrenbergs Groep, 

Dorpstraat 101, 5575 AE Luyksgestel. Ter attentie van Mirte Roest of mailen naar HR@borrenbergsgroep.nl

Wij zitten er klaar voor! Wie weet drinken we binnenkort samen een ko�etje om de mogelijkheden te bespreken! 

Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld / Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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