Marlux, met hoofdzetel in Tessenderlo, is als producent van kwaliteitsvolle terrastegels, sierbestrating
en tuinafwerking één van de belangrijkste spelers binnen het tuinsegment.
Marlux maakt deel uit van de CRH groep, een wereldspeler in bouwmaterialen, gefocust op leadership,
waarbij efficiëntie en klantgerichtheid centraal staan. Er wordt voortdurend geïnvesteerd in R&D en
een up-to-date machinepark, trends in het vakgebied worden op de voet opgevolgd zodat snel kan
worden ingespeeld op nieuwe behoeftes.
Meer info? Surf naar www.marlux.com
Ter versterking van ons HR team zijn wij op zoek naar een (m/v):

Payroll Medewerker (50% - 20u./week)
Functie
•

•
•
•
•
•
•
•

Als Payroll medewerker ben je verantwoordelijk voor het beheer van alle activiteiten aangaande de
salarissen (inclusief vakantiegeld, eindejaarspremies, bonussen), extralegale voordelen,
inkomensbelasting en personeelsadministratie, kinderbijslag, arbeidsongevallen, het sociaal fonds,
loopbaanonderbrekingen, pensioenen, verzekeringen,… en dit voor verschillende bedrijven van
onze groep.
Je regelt alle dagelijkse payroll-gerelateerde aangelegenheden en activiteiten voor het gehele
personeelsbestand (arbeiders, bedienden, werknemers op brugpensioen).
Je onderhoudt en ontwikkelt een accuraat systeem en efficiënte procedures voor de
loonadministratie.
Je verbetert, rapporteert en volgt de activiteiten in het tijdregistratiesysteem op.
Je weet hoe de sociale wetgeving te interpreteren, toe te passen en volgt de evoluties nauwgezet
op.
Je bent aanspreekpunt met betrekking tot vragen in verband met pensioensparen, lonen,
hospitalisatie, collectieve arbeidsovereenkomsten.
Je onderhoudt een sterke relatie met externe kantoren en wettelijke instanties.
Je rapporteert op een regelmatige, nauwkeurige en kwalitatieve wijze, zowel naar het management
als naar accounting toe.
Profiel

•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van minimaal een bachelor diploma, bij voorkeur sociaalwetenschappelijke
richting en hebt reeds ervaring opgebouwd binnen payroll.
Je bezit sterke communicatieve vaardigheden en staat stevig in je schoenen waardoor je goed om
kan met stressvolle situaties.
Je flexibiliteit maakt dat je open staat voor veranderingen en deze ook zelf durft te initiëren.
Je bent vertrouwd met de gangbare software (Excel, Word,…).
Minstens 5 jaar ervaring in loonadministratie en 2 jaar ervaring met het payrollsysteem van SD Worx
(E-Blox) zijn een plus evenals kennis van GPS Emprova en Centhro.
Kennis van het payroll proces met betrekking tot shadow payroll en salary splits zijn warm
aanbevolen.

Aanbod
•
•
•
•

Een uitdagende, dynamische, internationale werkomgeving met hoge kwaliteitsstandaarden.
Een bedrijfscultuur waar initiatiefname, zelfstandigheid, flexibiliteit en gerichtheid op resultaten
sterk gewaardeerd worden.
Mogelijkheden tot groei en zelfontwikkeling zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak.
Een marktconform salarispakket met de nodige extralegale voordelen.
Interesse?
Stuur je motivatiebrief en CV naar Isabel Clabots - isabel.clabots@marlux.com - tel. 013/679 147

