Vacature | Salarisadministrateur M/V | Vlissingen
Ben jij sterk met cijfers en werk je nauwkeurig? Heb jij kennis van salarisadministratie
met bijhorende taken? Dan zoeken wij jou!
Bij Verbrugge Terminals zijn we op zoek naar een ambitieuze salarisadministrateur. Als
salarisadministrateur verzorg jij samen met één directe collega de salarisbetaling aan de
medewerkers van Verbrugge Terneuzen Terminals B.V. en van Verbrugge Zeeland
Terminals B.V. op onze afdeling Personeelszaken in Vlissingen.
Onderstaande werkzaamheden vallen onder jouw takenpakket:
Salarisverwerking:
- Urenverwerking.
- Muteren stamgegevens.
- Verwerking variabele mutaties.
- Doorvoeren wijzigingen in fiscale en sociale wetten.
- Aanmaken mutatieoverzicht en betaalrun.
- Loonaangifte en journalisering.
- Het optimaliseren van het salarisproces.
Administratie:
- Opstellen van diverse correspondentie.
- Administratie pensioen/werknemersverzekeringen.
- Beheer personeelsdossiers.
- Beheer salarispakket (alle bedrijven).
- Accountants controle.
Adviserende taken:
- Bewaking en naleving van de cao bepalingen.
- Signalering van afwijkende (salaris) verhogingen, (onkosten) vergoedingen en
dergelijke.
- Beoordeling variabele gegevens.
- Advisering en ondersteuning met betrekking tot pensioenvoorzieningen.
Wie zoeken wij?
- Jij hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding.
- Jij hebt minimaal 5 jaar ervaring als salarisadministrateur.
- Jij hebt kennis van sociaal- en belastingrecht, kennis van Unit4 module Personeel &
Salaris is een pré.
- Jij bent minimaal 4 dagen, 30 uur beschikbaar.
- Jij bent cijfermatig en nauwkeurig ingesteld.
- Jij voelt het belang van een correcte salarisbetaling en administratie.
- Jij bent integer, ambitieus, zelfstandig en oplossingsgericht. Naast dat je zelfstandig
bent ben je ook een echte teamplayer!
Wat hebben wij te bieden?
- Een baan met uitzicht tot een vast dienstverband.
- Een baan met een hoge vorm van zelfstandigheid en vrijheid.
- Een werkomgeving waar geen dag hetzelfde is, met uitdagende situaties.
- Een goede werksfeer, waarbij waardering en persoonlijk contact van groot belang is.

Procedure
Spreekt de functie van salarisadministrateur 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!
Contact: Ricardo Lenos via ricardo.lenos@verbrugge.nl of bel 06 - 22 11 94 66.
Contracten worden gegeven via Intercrew uitzendbureau (Verbrugge Terminals
uitzendbureau).

