Vacature
Payroll Advisor (m/v)
Wie is Sodalis?
Sodalis, Erkend Sociaal Secretariaat, met kantoren te Brugge, Halle, Antwerpen, Leuven en Vorst wil
haar klanten voorzien van alle ondersteuning op het vlak van payroll en HR gerelateerde activiteiten.

Wie zoekt Sodalis?
Voor ons kantoor in Halle zijn we op zoek naar een Payroll Advisor
•

•
•
•
•

Samen met de collega’s van het Sodalis-team, ben je verantwoordelijk voor de correcte
verwerking van de gegevens van de loonadministratie en een correcte berekening van de
lonen van onze klanten
Je adviseert klanten met betrekking tot hun vragen in verband met payroll en zoekt met hen
mee naar oplossingen die voor hen werken
Je blijft op de hoogte van de verwachtingen van je klanten door regelmatig contact
Je blijft voortdurend op de hoogte van de recente sociale wetgeving
Je werkt mee aan de uitbouw van de dienstverlening van ons sociaal secretariaat

Wat verwacht Sodalis van jou?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een masterdiploma of een bachelorsdiploma met minstens 2 jaar ervaring in een
soortgelijke functie (payroll binnen bedrijf of personeelsadministratie in sociaal secretariaat)
Je hebt een grondige kennis van de sociale wetgeving, bent administratief sterk en werkt
efficiënt
Je bent cijfermatig en analytisch onderlegd
Je bent een teamplayer maar kan ook zelfstandig werken
Je hebt zin voor initiatief, bent diplomatisch en je kan probleemoplossend en proactief
denken
Je bent vertrouwd met de gangbare PC-toepassingen
Talenkennis: Nederlands en Frans
Je bent een vlotte communicator zowel schriftelijk als mondeling
Je bent klantgericht

Wat kan Sodalis jou bieden?
•
•
•
•
•
•
•
•

Professionele werkomgeving
Competitief loon volgens je ervaring
Voltijds contract onbepaalde duur (40u/week gecompenseerd door 12 dagen inhaalrust)
Glijdende werkuren
Maaltijdcheques
Groepsverzekering
Hospitalisatieverzekering
Opleidingen

Geïnteresseerd?
Stuur je motivatiebrief en CV naar Sara Géradin: sara.geradin@sodalis.be
Heb je nog vragen? Stuur een e-mail of bel naar 050 44 30 18.

