HERMANS & PARTNERS IS OP ZOEK NAAR JOU!
Salarisadministrateur - 24 uur per week – vestiging Gorinchem
Vind jij het leuk om werkzaam te zijn voor
een multidisciplinaire werkgever waar geen
dag hetzelfde is? Ga jij geen uitdaging uit de
weg? Dan willen wij met jou kennismaken!
Momenteel zijn wij voor onze vestiging in
Gorinchem op zoek naar een collega voor
de functie van:
Salarisadministrateur
24 uur (M/V)
Hermans & Partners groeit en heeft
vestigingen in Mijnsheerenland, Gorinchem,
Rotterdam en Bergen op Zoom. Inmiddels
zijn er 85 enthousiaste en gemotiveerde
samenwerkers (collega’s) dagelijks medeverantwoordelijk voor het succes van onze
cliënten! Onze samenwerkers krijgen ruime
carrièrekansen en mogelijkheden om zich
verder te ontwikkelen.

Wat ga je doen?
o je verzorgt salarisadministraties voor
onze cliënten;
o je bent het aanspreekpunt voor
cliënten waarvoor wij de
salarisadministraties verzorgen;
o je biedt actief ondersteuning aan de
leidinggevende.
Wat verwachten wij van jou?
 je hebt een afgeronde MBO-4
opleiding Bedrijfsadministratie en/of
PDL;
 je hebt minimaal 1 jaar ervaring in een
soortgelijke functie;
 je beschikt over een uitstekende
beheersing van de Nederlandse taal in
woord en geschrift;
 jij durft commitment aan te gaan voor
de lange termijn;
 je komt bij voorkeur uit (de omgeving
van) Gorinchem.

Wat mag jij van ons verwachten?

een gezonde balans tussen werk &
privé;

prima arbeidsvoorwaarden, zoals
adequate beloning, pensioenregeling,
flexdagenregeling, e.d.;

een salaris dat past bij de kennis en
ervaring die jij meebrengt;

korte communicatielijnen en een
prettige, informele en dynamische
werkomgeving;

de leukste cliënten en collega’s!

ben je een echte teamplayer; dan mag
jij lid worden van onze eigen
personeelsvereniging!
Enthousiast geworden na het lezen van de
vacature? Stuur dan je CV naar ons via de
onderstaande contactgegevens.
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