De Groof accountant en adviseurs
De Groof bestaat inmiddels 80 jaar en is gevestigd aan De Run 4210 in Veldhoven.
Als allround accountantskantoor met ca. 50 medewerkers richten wij ons op het
midden- en kleinbedrijf in Zuidoost-Brabant en aangrenzende regio’s. Het kantoor
kenmerkt zich nog steeds door een collegiale en informele sfeer met daarnaast een
focus op kwaliteit.
Steeds meer bedienen wij klanten in de samenstelpraktijk aan de bovenkant van het
midden- en kleinbedrijf. De persoonlijke begeleiding en advisering van klanten is een
van de speerpunten van ons kantoor. Wij zijn op zoek naar een nieuwe enthousiaste
collega die, net als wij, in deze uitdagende tijden onze klanten van dienst wil zijn.
Salarisadministrateur (24 tot 40 uur)
Je hebt bij voorkeur al enige jaren ervaring met het verwerken van personeels- en
salarisadministraties en bijkomende werkzaamheden, zoals o.a. salarisberekeningen,
loonaangiften, het opstellen van arbeidsovereenkomsten en het onderhouden van
contacten met externe instanties. Daarnaast verzorg je, in samenwerking met
collega-salarisadministrateurs en andere collega’s, de advisering van onze klanten
op salaris-administratief gebied en HR onderwerpen. Je maakt deel uit van een team
en ondersteunt je collega’s bij vragen en problemen met betrekking tot salarissen en
arbeidsrechtelijke zaken voor onze klanten.
Je beschikt over het praktijk diploma loonadministratie (PDL). Ervaring en kennis met
Personeel & Salaris van Unit4 is een pré.
Wat wij bieden
De Groof accountants en adviseurs biedt je een marktconform salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een pensioenregeling. Vanzelfsprekend
heb je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen, mede op basis van een prima
studiekostenregeling.
Sollicitatie en informatie
Ben jij onze nieuwe collega die het team komt versterken? Stuur dan een
sollicitatiebrief met cv, gericht aan Anton Kok (a.kok@degroof.nl) of
Harrie Schoondermark (h.schoondermark@degroof.nl).
Voor meer informatie over De Groof kun je onze website www.degroof.nl
raadplegen. Met specifieke vragen over de functie of onze organisatie kun je
bij bovengenoemde personen terecht, te bereiken via 040-2545555.

