In een groeiende, dynamische en hightech werkomgeving, hebben we een openstaande vacature zoals hier
beschreven. Punch Metals is daarom op zoek naar een ambitieus, loyaal en no-nonsense talent.

HR Business Partner en Payroll m/v
Functiebeschrijving :
Als HR Business Partner en Payroll Officer ben je verantwoordelijk voor het dagdagelijkse personeelsbeheer en payroll
verwerking.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden :
Algemene personeels- en loonadministratie
Toepassen sociale wetgeving en arbeidsrecht
Aanspreekpunt voor personeel
Individuele dossiers van werknemers opvolgen en updaten
Arbeidscontracten opstellen
Samenwerken met sociaal secretariaat, vakbonden, externe partners.
Kennis van Attentia Loonsysteem en YESS is een pluspunt
Opvolging sociale wetgeving en cao’s
Personeelsgegevens verzamelen, registreren en beheren
Administratieve afhandeling van Sociale documenten
Schriftelijke communicaties naar personeelsleden, externe instanties verzorgen.
Contacten met uitzendkantoor en opvolging uitzendkrachten.
Werving en selectie nieuwe werknemers
Opleidingsbehoefte detecteren en opleidingen organiseren
Implementeren van nieuwe HR Projecten en Tools
Mee ontwikkelen, aanpassen en implementeren van HR richtlijnen en procedures
HR Rapportages opmaken en analyseren

Profiel :
- Je hebt een opleiding genoten – Bachelor Sociaal Werk afstudeerrichting personeelswerk of je hebt relevante
-

-

-

ervaring.
Je beschikt over een grondige en actuele kennis van de Sociale Wetgevingen, kennis van PC 111 – 209 is een
plus
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
Je beschikt over administratieve vaardigheden
Je bent sterk in teamverband en autonoom
Je kan bemiddelen bij problemen en conflicten
Je bent discreet, integer en representatief
Resultaatgerichtheid nastreven
Je bent stressbestendig en flexibel naar werktijden
Je bent ordelijk en kan planmatig werken
Je bent bereid tot het volgen van opleiding

Aanbod :
- Een boeiende, uitdagende functie in een dynamische, groeiende productieomgeving.
- Een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket en een contract voor onbepaalde duur.
- Wij besteden veel aandacht aan betrokkenheid en opleiding van onze medewerkers.
- Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen volgens jouw persoonlijke interesses. Je krijgt meer
verantwoordelijkheid en wordt omringd door ervaren collega’s.
Solliciteren :
PUNCH METALS nv
Nobelstraat 2
3930 HAMONT-ACHEL
E-mail met cv t.a.v Dhr. Raf Vandael - raf.vandael@punchmetals.com

