Kom aan boord!
EB Portaal is op zoek naar jou!
Ben jij een ervaren salarisadministrateur en sta je te springen om je kennis en kunde in te
zetten bij een enthousiast en professioneel salarisadministratiekantoor dan zijn wij op
zoek naar jou!!
EB Portaal (gelieerd aan O2 Accountants) maakt unieke combinaties mogelijk waarvan de
werkgever direct voordeel heeft èn waarvan de werknemers meeprofiteren. EB Portaal verzorgt
de loonadministratie voor een groot aantal werkgevers in verschillende sectoren.
Wij geven enthousiastelingen alle gelegenheid om het beste uit zichzelf te halen. Onze aanpak
kenmerkt zich door een ijzersterke teamgeest, integriteit en betrokkenheid. Op deze manier
geven wij invulling aan onze goede dienstverlening.
Salarisadministrateur (fulltime/parttime)
Als ervaren salarisadministrateur werk je in een team met 5 collega’s. Je werkt samen voor
diverse klanten. De functie omvat de volgende taken en verantwoordelijkheden:
 Je verzamelt, verwerkt, controleert en archiveert gegevens rondom de verwerking van de
salarissen;
 Je wijzigt relevante informatie in het geautomatiseerd salarisverwerkingssysteem;
 Je zorgt ervoor dat lonen en afdrachten correct en op tijd worden berekend en verzonden;
 Je beantwoordt vragen van de klanten over de salarisverwerking en overige personele
aangelegenheden;
 Je onderhoudt contacten met verzekeraars, (bedrijfs)pensioenfondsen en Arbodiensten;
 De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit ons kantoor in Ede.
Functie-eisen
 Afgeronde MBO niveau 4 opleiding Salarisadministrateur;
 Minimaal 3 tot 4 jaar relevante werkervaring;
 Actuele kennis op het gebied van loonadministratie en wetgeving;
 Ervaring in het verwerken van meerdere Cao’s;
 Accuratesse en integriteit;
 Stressbestendig;
 Sterke communicatieve vaardigheden;
 Ervaring met Unit4 Personeel en Salaris is een pré;
 Je werkt graag samen met anderen, maar zelfstandig werken gaat je ook prima af.
Arbeidsvoorwaarden
EB Portaal biedt een leuke en uitdagende job in een gezellige, informele werkomgeving met een
enthousiast team. Wij bieden een prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden met
volop studiemogelijkheden.
Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel, schroom dan niet om je c.v. en motivatiebrief op te
sturen naar O2 Accountants, t.a.v. Barbara van Aken – barbara@O2accountants.nl.

