
Tordale is gevestigd in Torhout, Lichtervelde, Kortemark en  

Koekelare en  biedt ondersteuning aan mensen met een 

(vermoeden van) verstandelijke beperking. Tordale heeft 

bijzondere aandacht en expertise voor autisme en gedrags- en 

emotionele problemen. 

 

 

Kwaliteit van leven voor onze cliënten is onze missie. 

Verbinding, gelijkwaardigheid, respect en groeikansen zijn onze kernwaarden. 

Hiervoor kunnen we rekenen op gemotiveerde en deskundige medewerkers. 

 

Om onze organisatie te versterken zijn we op zoek naar een  

HR-medewerker 
Als onmisbare schakel binnen Tordale werk je allereerst samen met jouw collega’s aan het verwezenlijken  

van de missie en visie van Tordale. In wie je bent straal je onze waarden uit:  

gelijkwaardigheid, respect, groeikansen en verbinding. 

 

 
Wat bieden wij? 

Contract van bepaalde duur tot 31 december 2022 met kans op verlenging 

Deeltijdse job – 32/40 

Vast uurrooster: geen avond – en weekendwerk  

Datum indiensttreding: onmiddellijke opstart  

Verloning: volgens barema VAPH (PC 319.01) - afhankelijk van je diploma 

 

 

Wat ga je precies doen?  

 

Nadat je de nodige energie opgedaan hebt door even bij te praten 

met jouw collega’s aan het koffieapparaat sta je in voor het correct 

uitvoeren en opvolgen van de verloning van onze medewerkers. Je 

volgt nauwgezet hun personeelsdossiers op en zorgt met behulp van 

jouw talent voor de administratieve ondersteuning hiervan. Je 

faciliteert en controleert de opmaak van de uurroosters van 

verschillende afdelingen binnen onze werking en helpt hierbij 

onrechtstreeks met het verzekeren van de continuïteit.  

Juridische knowhow  (arbeidswetgeving) vertaal je zonder problemen in glasheldere taal, zodat medewerkers 

correcte informatie bekomen waar nodig. Je monitort relevante personeelsgegevens en weet dit op een 

adequate manier te rapporteren aan directie. En last but not least word je enthousiast bij het zien van een 

wervings- en selectieproces en krijg je energie door mensen te helpen groeien binnen hun loopbaan. 

 

 

 

 

 

 

 



Wat verwachten we?  

 

Je hebt een sterke klantgerichtheid in het uitvoeren van je opdracht. 

Cijfergegevens en data zijn jouw ding: bij de verwerking en 

rapportering streef je naar een goed en juist resultaat. Je werkt 

hierbij zelfstandig en organiseert jouw taken efficiënt. Je werkt vlot 

samen met anderen en zorgt voor een goede werking van het team 

en de organisatie. Je gaat op een respectvolle en integere manier 

om met vertrouwelijke informatie. Je draagt resultaat en kwaliteit 

elke dag opnieuw hoog in het vaandel. Bovendien krijgt stress jou 

niet klein.  

 

Zijn er specifieke verwachtingen?  

 

Je genoot minimum een A2-opleiding.  

Je hebt een goede kennis van Microsoft office zoals Word, Excel, Outlook… 

Je hebt ervaring binnen het HR gebeuren.  

Je bent in het bezit van een rijbewijs B.  

 

 

 

 

Zin om bij ons te komen werken? Zo kan je solliciteren: 

Stuur uw motivatiebrief en je CV met vacaturenummer 28OW22 vóór 27 augustus 2022 naar 

vacature@tordale.be of  naar Huize Tordale, Vacature, Bruggestraat 39, 8820 Torhout of solliciteer online 

via www.tordale.be/jobs  

 

Selectieprocedure : 

De teamcoach en een collega-uit het HR-team zijn betrokken in de procedure:. 

De directeur neemt de beslissing in overleg met de teamcoach. 

Indien geselecteerd, word je uitgenodigd voor een gesprek  

Voor meer info kan je terecht bij teamcoach Emely Devos op 0491/398684 

 

Datum vacature: 02/08/2022 

Sollicitaties voor deze vacature worden door Tordale enkel gebruikt en bijgehouden  in het kader van de 

selectieprocedure. (GDPR-verordening van 25/05/2018) 
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