VACATURE MEDEWERKER
LOONADMINISTRATIE

Entiris is een productiebedrijf dat 1.700 mensen tewerkstelt in een tiental vestigingen. We werken maatschappelijk
en bedrijfseconomisch verantwoord door het hanteren van de modernste technieken en kwaliteitsnormen met het
oog op maximale klantentevredenheid. Onze doelstelling is uitgesproken sociaal : werk op maat voorzien voor onze
medewerkers met het oog op maximale personeelstevredenheid. Om dit elke dag waar te maken hebben we een
team van enthousiaste omkaderingsleden die onze maatwerkers zowel direct als indirect begeleiden en
ondersteunen.
Ter versterking van dit team zoeken wij een (m/v):

MEDEWERKER LOONADMINISTRATIE
met tewerkstelling te Aarschot

Jouw uitdaging:
• Je staat in voor de realisatie van de loon- en personeelsadministratie ter ondersteuning van de
verantwoordelijke loonadministratie.
• Je verzorgt een correcte input van alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte verloning van de
medewerkers.
• Je verzorgt een correcte en performante attestering voor werknemers in functie van hun tewerkstelling ten
behoeve van allerhande andere diensten en organisaties.
• Je gebruikt de softwaresystemen voor tijdsregistratie en personeelsadministratie optimaal, je controleert beide
systemen op ontbrekende en/of verouderde data en datavervuiling, en zorgt voor de juiste input.
• Je voert besprekingen met nieuwe werknemers over de loon- en arbeidsvoorwaarden bij de
contractondertekening.
• Je verzorgt een goede dienstverlening aan werknemers binnen het afgesproken kader, alsook aan externe
diensten.
• Je voert een correcte administratie en rapportering bij bepaalde relevante diensten in kader van subsidies
(VDAB, VOV; …).
• Je garandeert continuïteit bij afwezigheid van de verantwoordelijke loonadministratie.

Jouw troeven:
• Je voltooide minstens een voortgezette opleiding met administratieve of boekhoudkundige achtergrond of
gelijkwaardig door ervaring.
• Je hebt kennis van loonadministratie.
• Je bent sterk in het gebruik van software-toepassingen.
• Je hebt voeling met de leefwereld van de maatwerkers.

Ons aanbod:
•
•
•
•

Een voltijdse functie
Een interessante job in een mensgerichte organisatie
Een competitief salaris in functie van ervaring, inzet en resultaten
Werk in je eigen streek in een financieel gezonde organisatie
Interesse?
Stuur dan je CV met motivatie via mail naar: lydia.naulaerts@entiris.be
Voor meer informatie kan je ook terecht bij Bart Steeno op het nummer 016 44 14 77

