WORD JIJ ONZE COLLEGA?
Wegenbouw De Brabandere ZOEKT een BEDIENDE PERSONEELSADMINISTRATIE m/v

Ons bedrijf, onze drive!
Group De Brabandere is een familiale onderneming
werkzaam binnen de wegenbouw, productie en verkoop
van stortklaar beton en transport. Actief sinds 1905, waar
de vierde generatie zaakvoerders bouwen aan de weg
van ecologisch en duurzaam ondernemen in al haar
facetten. Van een gerecycleerde zandkorrel in het beton
tot een geïntegreerde ontplooiing van haar medewerkers
op zowel professioneel als persoonlijk vlak. Een 100-tal
werknemers binnen de volledige Group staan elke dag
garant voor een nieuwe uitdaging.

JOUW FUNCTIE
Hou jij van de menselijke kant van het
ondernemen? Schrikt administratie je niet af
en ben je analytisch ingesteld? Dan ben jij de
nieuwe collega waar wij op zoek naar zijn. Als
HR-assistent ben jij het eerste aanspreekpunt
van onze medewerkers. Je biedt een antwoord
op hun vragen en geeft hen het gepaste advies
wat betreft loonvoorwaarden, verlofrechten, toepassingen van de betreffende CAO’s. Daarnaast
ben je de rechterhand van de HR-manager.

JOUW UITDAGING
• Je bent het eerste aanspreekpunt bij vragen van
de medewerkers
• Je bereidt de aanwerving en selectie voor
• Je staat in voor het plannen van opleidingen en de
administratieve afwerking
• Je zorgt dat alle uurregistraties en afwezigheden correct in
het systeem zitten ter voorbereiding van de loonadministratie
• Je zorgt voor een correcte aangifte van de werkloosheid
• Je bent de rechterhand van de HR-manager
• Je rapporteert aan de HR-manager en biedt hulp waar nodig
• Je staat in voor het onthaal op woensdag- en vrijdagnamiddag

JOUW TROEVEN
• Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma binnen personeelsmanagement
• Je bent analytisch ingesteld
•

Je hebt kennis van sociale wetgeving en
payroll

•

MS Office kent voor jou geen geheimen

•

Je bent Nederlandstalig

•

Kennis van het Frans is een pluspunt

ONS AANBOD
ü Een voltijds contract van onbepaalde duur
ü Een dynamische, innovatieve familiale
onderneming met een sterke focus op ecologie
ü Een topteam in een spiksplinternieuw gebouw

JOUW DING?
Mail jouw motivatiebrief en CV naar charlin@de-brabandere.be

DE BRABANDERE

