Salarisadministrateur
Is dienstverlening aan de automotive-sector iets voor jou?
New Vision Groep is ‘hofleverancier’ van de automotive-sector; een sector die volop in beweging is en voor
volop beweging zorgt. Onze klanten zijn in belangrijke mate autobedrijven door het hele land. We zijn
specialist in deze branche en worden als zodanig ook (h)erkend. We kennen die branche dan ook van
binnen en van buiten. Maar we bedienen natuurlijk ook klanten in andere branches. En zeker doen we dat
op onze HR-afdeling, waar vele CAO’s de revue passeren.
De diensten die New Vision Groep levert omvatten het hele spectrum van de administratiefzakelijke dienstverlening. De kleinere ondernemingen ondersteunen we bij het digitaal voeren, maar ook
het afsluiten van de administratie en we stellen de jaarrekeningen samen en verzorgen we de verloning.
Daarnaast adviseren we de ondernemer in bedrijfseconomische, fiscale en juridische zaken én op het
gebied van HR en automatisering.
En bij onze middelgrote en grote klanten is accountantscontrole ook een belangrijk onderdeel van het
werk. En dat alles op kwalitatief hoog niveau.

Is werken bij de New Vision Groep iets voor jou?
De New Vision Groep is gevestigd in Culemborg en Berkel en Rodenrijs en werkt voor klanten in heel
Nederland.
Je krijgt bij ons veel ruimte, kansen en verantwoordelijkheden als salarisadministrateur. Je bedient met de
twee andere salarisadministrateurs een uitgebreide portefeuille van klanten. Voor de klanten onder jouw
verantwoordelijkheid ben jij het eerste aanspreekpunt. Salarisverwerking in Loket.nl is je belangrijkste
taak, maar jouw klanten stellen ook vragen op het gebied van arbeidsrecht en sociale wetgeving.
Samen met jouw collega’s zoek je naar oplossingen voor onze klanten. Door die samenwerking leer je van
je collega’s en groei je steeds verder in je rol.
Naast cijfermatig inzicht heb je een goed analytisch vermogen. En je werkt met en voor mensen. Een open
en geïnteresseerde houding én verantwoordelijkheidsgevoel is daarom in onze markt een vereiste voor
een goede dienstverlening aan onze klanten.
Een flexibele instelling is ook noodzakelijk. Maar die bieden wij je ook door een afstemming van uren die
past bij jouw situatie en afspraken over thuis en op kantoor werken. Bij ons is op dit gebied maatwerk voor
je te regelen.
En ook al werken jij en je collega’s vaak op afstand van elkaar, toch is ons werk teamwerk. Samen als een
team staan wij onze klanten terzijde. Samen ook met je collega’s in de samenstel- en controlepraktijk.
Samen geven we onze klanten een zo goed mogelijke dienstverlening.

Word jij onze nieuwe collega?
Wij zoeken voor onze HR-praktijk van kantoor Culemborg per direct een salarisadministrateur, voor 0,5 tot
0,6 FTE (20 - 24 uur), bij voorkeur met 1 tot 2 jaar relevante werkervaring. Eigenschappen als accuraat,
flexibel, communicatief, teamspeler, analytisch, ambitieus, verantwoordelijkheidsgevoel en een kritische
instelling zijn je op het lijf geschreven.
Je hebt ervaring opgedaan met digitale verloning en digitale personeelsdossiers. Ervaring met verloning in
Loket.nl en werken in de personeelsdossiers van Qwoater is een pre.
Heb je minimaal je PDL-diploma behaald en lijkt ons bedrijf en de wijze van werken iets voor jou en
passend bij jouw privésituatie, dan komen we heel graag met jou in contact. Het eerste contact zullen we
met je leggen via een TEAMS-meeting, zodat we snel met elkaar kunnen schakelen. Daarna willen we
uiteraard graag persoonlijk met elkaar contact maken en ons kantoor aan je laten zien.
Contactpersoon voor deze vacature is Gregor Kruijssen, bereikbaar onder 088 – 04 04 010 of via
g.kruijssen@newvisiongroep.nl.
Op deze voorwaarden kan je rekenen:
-

Salarisindicatie: €31.000 - €35.000, afhankelijk van opleiding en ervaring, op basis van een full time
dienstverband
25 vrije dagen
8% vakantiegeld
Computer en telefoon van de zaak
Mogelijkheid tot volgen van cursussen/trainingen
Pensioenregeling
Bonusregeling
Studieregeling.

