WIJ ZOEKEN JOU!

SALARISADMINISTRATEUR
16 - 32 UUR CONTRACT OF ZZP
WAT GA JE DOEN ALS JE BIJ ONS KOMT WERKEN?
Jij bent een topper op het gebied van salarisverwerking en je vindt het leuk om in een informeel en dynamisch
team te werken. In jouw rol als Salarisadministrateur tref je een afwisselende en brede functie waarin veel ruimte
is voor initiatief en zelfstandigheid.
Als Salarisadministrateur zorg jij voor een accurate en fiscaal juiste verwerking van onze salarisadministratie.
Ook vind je het vooral een uitdaging om mee te denken over (verbeter)processen op het gebied van de salarisadministratie.

WIJ BIEDEN
Startniveau van € 3.022,- en een eindniveau van € 3.832,- bruto per maand. Diverse mogelijkheden voor
De caoEen individueel
Een fitness abonnement
Voor nieuwkomers in onze sector
opleiding en professionele woondiensten is op
loopbaanbudget,
kun je fiscaal laten
geldt een maximum van € 3.700,- per
ontwikkeling.
ons van toepassing. pensioenregeling, mogelijkheid
verrekenen met je
maand beiden bij een 36-urige werktot hybride werken/ thuiswerkfabrutoloon.
ciliteiten en device.
week

FLEXIBILITEIT
We staan ook open voor andere samenwerkingsvormen zoals bv. een zzp-constructie. Hierbij factureer je dan maandelijks
je gewerkte uren o.b.v. van een vooraf afgesproken uurtarief.
Maar er is nog meer! We staan open voor het bespreken van het aantal werkuren. Zo zoeken we binnen Bo-Ex een salarisadministrateur voor minimaal 14 á 16 uur per week. Echter een collega corporatie van ons zoekt eveneens een salarisadministrateur voor hetzelfde aantal uren. Kortom het is aan jou om kenbaar te maken wat jouw voorkeur hierin heeft.

WIE BEN JIJ?
Je beschikt over MBO+ werk en denkniveau
en een afgeronde PDL-opleiding. Daarnaast
heb je kennis en affiniteit met ons salarispakket
Visma/Raet.
Je hebt een klantgerichte houding en bent
flexibel.

Accuraat in je werk en kunt je werk goed organiseren (efficiënt en effectief werken)
Je kunt goed samenwerken met collega’s
vanuit verschillende teams

Je werkt vanuit onze kernwaarden: huurder
centraal, saamhorigheid en verantwoordelijkheid geven en nemen.

Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
waarbij allerlei zaken aan jou kunnen worden
toevertrouwd en onderneemt zelf actie waar
nodig.

Wij zijn een Utrechtse woningcorporatie met een warm hart voor de
huurders van onze 9.000 woningen. Als geen ander begrijpen we hoe
waardevol wonen is, vooral voor mensen met een beperkt budget.
Onze 95 medewerkers werken iedere dag aan betaalbaar en goed
wonen in leefbare wijken en buurten. Dat doen we samen met huurders en al onze partners. De huurder staat centraal,
we doen het met elkaar en vanuit een
eigen verantwoordelijkheid. Wil je meer
weten over onze organisatie? Bekijk dan
hier onze ondernemingskoers.

Enthousiast? Vragen?
Laat het ons weten!

Neem contact op.

Reageren kan tot en met 8 juli
2022
en voeg je motivatiebrief en CV
toe via deze link.

Marlies Bradwolff
HR-adviseur
06-460 26 284
Marlies.Bradwolff@boex.nl

