“To hell with logic, to hell with obstacles, let’s do what we love”, says Protest Sportswear! Sinds 1993
maakt Protest functionele en fashionable sportswear. Op HQ te Warmond/Leiden werken 80 mensen
vanuit een edgy kantoor. Daarnaast werkt Protest met agenten en importeurs in meer dan 40 landen.
Met haar sterke omnichannel strategie worden vanuit het eigen warehouse dagelijks tienduizenden
producten geleverd aan b2b en b2c-klanten.
Wil jij werken voor een merk waar “fun” een belangrijke factor is en tegelijkertijd wordt gestreefd naar
het beste resultaat? Nieuwsgierig naar waar Protest voor staat? Check www.protest.eu en de Protest
brandmovie op: https://www.youtube.com/watch?v=FknGKmuIITc
Protest heeft drie zusterbedrijven, te weten Dekker Warmond (nabij Leiden), Dekker Zoetermeer en
CDR vastgoed. De Dekker Sport en Event centers zijn trendy locaties, compleet in de look & feel van
Protest.
Dekker Warmond opende in het voorjaar van 2018 een internationaal Vintage Bowlingcentrum,
Lucky’s Bowling, met 20 hypermoderne bowlingbanen en een keuken aangestuurd door een
voormalige kok van Gordon Ramsey. Uiteraard geeft het sportcafé met zijn chique vintage look de
mogelijkheid om voor of na het tennissen of squashen smakelijk te eten of om iets te drinken. Tot
Dekker Warmond behoren ook Dekker Golf, restaurant de Timber Club en enkele feest- en
vergaderzalen. Voor meer informatie www.dekkerwarmond.nl
Dekker Zoetermeer valt op door haar Italiaans geïnspireerde restaurant Sweet Lake Italy met het
unieke stadsstrand en het trendy Ibiza style restaurant Lodge At The Lake. Verder vind je hier het
fonkelnieuwe Lucky’s bowlingcentrum met een poolbiljard ruimte en 4 escaperooms. Het center heeft
een groot aantal feest- en vergaderzalen, een gezellig Tennisrestaurant, squashbanen en indoor en
outdoor tennisbanen. Voor meer informatie www.dekkerzoetermeer.nl

Word jij de nieuwe Administratief medewerker
HR/salarisadministratie?
Onze HR-afdeling is een zelfstandige stafafdeling voor alle Dekker bedrijven. Als Administratief
medewerker op de HR-afdeling werk je samen met 2 HR-collega’s en doe je alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van HR administratie, ziekteverzuim, salarisverwerking, in- en
uitstroom en diverse andere HR onderwerpen.
Onze kandidaat moet passen in onze trendy omgeving, een helicopterview hebben en stressbestendig
zijn in verband met de verschillende werkzaamheden. Bezit jij het vermogen om meerdere ballen in de
lucht te houden? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren.
Wat ga je doen?:
 Verwerking en controle van de salarisadministratie voor medewerkers in Nederland en Belgie
tot de laatste controle door Manager Finance;
 Verantwoordelijk voor AFAS verwerkingen en onderhoud van het pakket;
 Verantwoordelijk voor controle op de correcte verwerking in ons tijdregistratiesysteem;
 Up-to-date houden van personeelsbestanden en -dossiers in de breedste zin van het woord;
 Beheert en verbetert administratieve systemen, werkwijzen en procedures;
 Volgt en implementeert (arbeids) wettelijke ontwikkelingen en wijzigingen;
 Verwerken en begeleiden van diverse HR projecten;
 Verricht alle voorkomende HR werkzaamheden;
Dit breng jij mee:
Vanzelfsprekend ben jij gedreven in het verwerken en controleren van gegevens en steek je graag de
handen uit de mouwen. We zijn een organisatie die volop in ontwikkeling is. Dit betekent dat je naast
jouw rol als Administratief medewerker HR ook bereid bent om andere voorkomende operationele
werkzaamheden uit te voeren.

Jij beschikt over:
 MBO HRM met meerjarige relevante werkervaring, bij voorkeur binnen een familiebedrijf;
 Nauwkeurig, zorgvuldig, zelfstandig en proactief;
 Teamplayer met hands-on mentaliteit;
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
 Beheersing van Engels in woord en geschrift;
 Ervaring met een salarissysteem is een must, ervaring met AFAS is een pré;
Wat wij bieden?
 Een Parttime baan voor 20-24 uur verdeeld over 4 dagen per week met flexibele werktijden
(met zicht op vast dienstverband)
 Salaris gebaseerd op je (werk) ervaring
 Deze functie is ingedeeld in schaal 7 van de Mittcao (salaris van € 2.511,52 tot € 3.132,04 obv
40 uur)
 Een Tantième regeling
 25 vakantiedagen o.b.v. een 40-urige werkweek plus de mogelijkheid om 7 extra
vakantiedagen te kopen
 Personeelskorting. Zoveel leuke items de hele dag om je heen zorgt ervoor dat je garderobe
in no time twee keer zo groot is, een leuke korting is dan mooi meegenomen!
 Ruimte om jezelf te zijn, voor nieuwe initiatieven en ideeën
 Ongekend fijne en informele werksfeer
 Legendarische Protestfeestjes (wanneer dat weer is toegestaan)
 Standplaats is op het hoofdkantoor van Dekker Olifanta B.V. in Warmond (ook tijdens Corona)

Niets stopt ons te doen waar we van houden. Bezit jij het vermogen om meerdere ballen in de lucht te
houden en heb je de ambitie om te groeien binnen HR? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren. Will
you join the ride? Stuur je cv én motivatie t.a.v. Tammera Canter Visscher naar vacatures@protest.eu
Together we get there!

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

