Vacature Salarisadministrateur Intercrew m/v - Vlissingen
Ben jij een administratieve duizendpoot? Ben jij nauwkeurig en cijfermatig ingesteld?
Heb jij kennis van salarisadministratie? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Verbrugge International B.V. heeft een eigen uitzendbureau: Intercrew. Dagelijks zijn er via
Intercrew een kleine 50 medewerkers aan de slag binnen Verbrugge.
Onze uitzendkrachten worden gezien als volwaardige medewerkers. Het creëren van
personeelsmogelijkheden en goed opgeleid personeel leveren aan Verbrugge is de hoofdtaak van
Intercrew.
Als Intercrew hebben wij te maken met diverse administratieve werkzaamheden, hiervoor zoeken
wij versterking. De werkzaamheden zijn:
-

Salarisadministratie, uren verwerken in het systeem. Van urenbrief tot loonstrook en de
bijkomende administratie.
Personeelsadministratie, personeelsdossiers bijhouden.
Contractadministratie, het opstellen van contracten voor nieuwe medewerkers.
Certificaten en opleidingen verwerken in het systeem.
Facturatie controle, binnenkomende facturen controleren.
Vacatures plaatsen.

Wie zoeken wij?
- Jij hebt minimaal een MBO4 werk- en denkniveau.
- Jij bent 3 dagen per week beschikbaar.
- Jij hebt ervaring in een administratieve functie, ervaring als uitzendintercedent is een pré.
- Jij hebt kennis van salarisadministratie.
- Jij bent een betrouwbare en integere collega die nauwkeurig en gestructureerd werkt.
- Je weet om te gaan met vertrouwelijke informatie.
- Jij ziet een probleem als een uitdaging.
- Jij kunt zelfstandig werken.
Wat hebben wij te bieden?
- Een uitdagende baan waar eigen inbreng mogelijk is.
- Een omgeving waar jij jezelf kan ontwikkelen.
- Een goede werksfeer, waarbij waardering en persoonlijk contact van groot belang is.
- Een blijvende baan waar jij direct kan starten!
Procedure
Spreekt de functie van personeelsadministrateur jou meteen aan? Of heb jij nog vragen? Reageer
dan direct! Graag gaan wij persoonlijk met jou het gesprek aan, om alle mogelijkheden te
bespreken. Is er een wederzijdse klik? Wellicht kan jij dan direct starten!
Zijn er vragen, opmerkingen of wil jij reageren? Mail dan naar Ricardo Lenos,
ricardo.lenos@verbrugge.nl of bel 06 - 22 11 94 66.
Contracten worden gegeven via Intercrew uitzendbureau (Verbrugge Terminals uitzendbureau).

