Voor ons hoofdkantoor in Leidschendam zijn wij per 26
augustus 2019 op zoek naar een
De Star 3 -f
2266 NA Leidschendam
Telefoon: 070-3201242
Van Leeuwen Catering is de cateraar
die met plezier een maatschappelijke
boodschap overbrengt. Met pure
concepten laten we zien dat bewust
eten en drinken heel lekker is. Of dit
nu in een schoolkantine is, in de
Dutch Innovation Factory, of bij de
gemeente Leidschendam-Voorburg.
Vanuit ons concepten ONTDEK,
(H)eerlijk Groen en FOOD4YOU
verzorgen we gezonde
schoolkantines.
Met DICHTBIJ bieden we gezonde en
duurzame catering bij gemeentes en
instellingen, waarbij lokaal centraal
staat.
Achter al onze concepten zit altijd
een bewust idee!

Medewerker loonadministratie
Werkzaamheden:

•

Verwerken van lonen
o Het klaarzetten van de roostergegevens voor de
loonverwerking;
o Het verwerken van verlof en ziekte registratie;
o Verwerken van aangepaste roosters;
o Verwerken van loonkostensubsidies en
declaraties;
o Verwerken van dienstverband gegevens;
o Verwerken van declaraties, zoals
reiskostenvergoeding;
o Verwerken van overige loongerelateerde zaken.

•

Aanpassingen van contracten verwerken in de
administratie en archiveren
o Dienstverbanden verwerken in
loonadministratie;
o Managementrapportages samenstellen.

•

Jaarroosters
o Invoeren van jaarroosters op basis van
contracten;
o Controleren van werkroosters.

Wat wordt er van je verwacht:
• Je hebt een afgeronde opleiding HRM en PDL;
• Je bent ambitieus;
• Je kunt zelfstandig werken;
• Een rijbewijs is een pré;
• Je bent flexibel en hebt geen 9-tot-5-mentaliteit;
• Je durft beslissingen te nemen;
• Je bent communicatief sterk;
• Je kunt goed plannen en organiseren;
• Je bezit over een flinke portie
doorzettingsvermogen;
• Je bent computervaardig
o Je hebt kennis van het Office-pakket, met
name Excel
o Je hebt ervaring met Nmbrs
Wat hebben wij te bieden:
• Een prettige werkomgeving;
• Gedeelte van schoolvakanties vrij;
• Een contract van 25-30 uur per week;
• Salariëring in functieschaal 5 van de
contractcatering cao;
• Bij aanvang een contract van 7 maanden;
• Opleidingen binnen onze eigen VL academie;
• Doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf.

Je schriftelijke reactie kun je mailen aan:

Van Leeuwen catering op maat
t.a.v. Nicole van Stappershoef
De Star 3F
2266 NA, Leidschendam
nicole@cateringopmaat.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

