
De afdeling salarisadministratie telt 3 
salarisadministrateurs en 1 teamleider. In jouw rol 
ben je verantwoordelijk voor:

• operationele verwerking van (complexere) 
loonadministraties;

• borging van een kwalitatief goede output van 
de afdeling;

• initiëren en implementeren van ideeën over de 
verbetering en verdere automatisering van de 
administratieve processen;

• inhoudelijke adviseur voor collega’s bij ad-hoc 
vragen en calamiteiten.

ProfCore kent een informele en plezierige 
bedrijfscultuur en je krijgt volop mogelijkheden 
je door te ontwikkelen binnen jouw vakgebied. 
Ook maakt ProfCore serieus werk van jouw 
vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en tevredenheid 
en kun je onder andere met korting sporten 
en je aansluiten bij onze personeelsvereniging 
die voor jou (en je gezin) veel activiteiten 
organiseert. Naast een jaarcontract ontvang je een 
marktconform salaris overeenkomstig onze eigen 
arbeidsvoorwaardenregeling.

MEDEWERKER SALARISADMINISTRATIE
(32-40 UUR)

Wij zijn per direct voor ons financieel team op zoek naar een medewerker salarisadministratie. 
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging die jou afwisseling en uitdaging biedt? Lees dan verder!

WAT GA JE DOEN? WAT BIEDT PROFCORE

ProfCore is al meer dan 35 jaar regionaal 
toonaangevend als personele dienstverlener voor 
de procesindustrie en logistiek. Met onze diensten 
op het vlak van outsourcing en detachering helpen 
we opdrachtgevers vooruit op de manier die voor 
hén de meeste meerwaarde creëert.

ProfCore is een ambitieuze, toekomstgerichte 
organisatie waarin de medewerkers centraal 
staan. Iedereen heeft recht op zekerheid door 
vooruitgang, vindt ProfCore. 
Binnen deze rol vervul je een spilfunctie binnen 
de organisatie en lever je achter de schermen een 
belangrijke bijdrage aan het functioneren van meer 
dan 500 professionals in het werkveld.

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
Enthousiast? Herken je jezelf? Dan maken we graag kennis met je.

Heb je nog vragen over deze functie of over ProfCore, bel dan gerust naar Jean-Paul 
van Velzen, Financieel Directeur via +31 (0)88 - 478 77 78. 

We zien je sollicitatie graag vóór 25 januari tegemoet via solliciteren@profcore.nl.

Meer info over ProfCore vind je ook op profcore.nl of bezoek ons op Facebook en/of 
LinkedIn.

We accelerate you

WIE IS PROFCORE?

Standplaats Geleen
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• HBO werk- en denkniveau;
• In het bezit van het diploma PDL, bij voorkeur 

aangevuld met VPS;
• Minimaal 2 tot 3 jaar ervaring als 

salarisadministrateur;
• Kennis van AFAS Profit is een sterke pré;
• Bij voorkeur bekendheid met verschillende 

cao’s (inlenersbeloning).

WAT VRAGEN WIJ


