Payroll Specialist
Voor onze klant, een jong bedrijf binnen de metaalsector dat deel uitmaakt van een internationale groep gelegen
in Doel (Beveren), zijn we op zoek naar een ervaren Payroll Specialist.

Waarom is deze job iets voor jou ?
•
•

Je komt terecht in een gevarieerde en uitdagende rol die het louter payroll werk overstijgt en dit
binnen een tof team dat je met open armen zal ontvangen in een familiale sfeer.
Bovendien ben je verzekerd zijn van een motiverend verloningspakket aangevuld met verschillende
extra legale voordelen.

Wat ga je concreet doen ?
Voor de ongeveer 500 arbeiders binnen het bedrijf zal je samen met je collega verantwoordelijk worden voor
onderstaande taken:
•
•
•
•
•

Het uitvoeren van een correcte loonberekening, in samenwerking met het sociaal secretariaat.
Het beheer van de personeelsadministratie: instroom, doorstroom, uitstroom.
Communicatie met externe partners, zoals het sociaal secretariaat en uitzendkantoren.
Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor medewerkers en vakbondsafgevaardigden die vragen
hebben rond sociale wetgeving (vb. vakantie, ouderschapsverlof, overloon, enz.).
Op termijn word je ook ingeschakeld bij verschillende HR-projecten (rapportering, absenteïsme,..)

Wie zoeken we ?
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een bachelor-diploma en je hebt minimum 5 jaar relevante payroll ervaring
binnen een arbeiderscontext.
In het verleden werkte je reeds met eBlox en bij voorkeur ook met Protime.
Daarnaast ben je vlot in Word en Excel.
Je kan zelfstandig werken maar bent ook een teamplayer binnen het HR-team.
Je beschikt over een no-nonsens mentaliteit en staat stevig in je schoenen, waardoor je
medewerkers correct kunt informeren.
Tenslotte ben je discreet, stressbestendig en kan je goed om met deadlines.

Solliciteren ?
Dit kan makkelijk via het emailadres info@clearskyselection.be of via onze website www.clearskyselection.be
Voor meer info omtrent deze opportuniteit kan je steeds contact opnemen met Koen Van Hoye – zaakvoerder bij
Clear Sky Selection op het telefoonnummer 0499-593046 of via bovenstaand emailadres.
Indien je solliciteert ga je akkoord met de privacy regeling van Clear Sky Selection. https://www.clearskyselection.be/privacy-regeling

