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Functie omschrijving Payroll medewerker
Wij zoeken iemand die recent is afgestudeerd in bedrijfseconomie of HR of opzoek is naar een vaste
baan of eventueel stage om ons team van 2 mensen full-time te versterken.
Wij zijn op zoek naar iemand die:












Vloeiend Engels schrijft, leest en spreekt (hoeft niet accentloos)
Goed overweg kan met Excel (basis formules & macro's / opmaak)
Alles wil leren en niet bang is voor een uitdaging
Houdt van aanpakken
Nauwkeurig is
Zelfstandig is
Flexibel is
Stress bestendig is
Internationaal georiënteerd is
Goed tegen kritiek kan
Mogelijke taken:










Uren registratie
Administratie (facturatie / verstand (groot)boekhouding)
Contract management
Verschillen uitzoeken
Problemen oplossing
Inkomende en uitgaande telefoon & e-mail communicatie
Vragen afhandeling
Acquisitie en communicatie
De te vervullen functie moet nog worden gedefinieerd wat betekent dat zal worden gestart met:




Het in kaart brengen / vastleggen van alle processen
Het analyseren van deze processen
Op basis van de uitkomst zal worden gekeken welke rol(len) het beste pas(sen)t
Hilfort is een jonge organisatie die International Payroll en Zelfstandigen oplossingen aanbiedt voor
iedereen die in Nederland & EU wil werken.
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Hiervoor regelen wij alles wat daarvoor nodig is zoals:










Uren administratie en verwerking
Salaris administratie & betaling
Belasting afdrachten in Nederland
Werkvergunningen
Huisvesting
Lease auto
30% regeling aanvraag
Ondersteuning bij vragen over verblijf in Nederland
En voor zelfstandigen:







Indien buitenlands bedrijf registraties in Nederland
Oprichting van bedrijven
Administratie
Belasting aangiftes
Overig advies
HIlfort is gevestigd in Amersfoort op een bedrijven terrein. Geen bruisende omgeving! Op termijn
mogelijkheid tot deels werken op afstand aangezien Hilfort een mobiel bedrijf is en overal en altijd
bereikbaar is.
Het contract zal in eerste instantie tijdelijk zijn om voor beide partijen te bepalen of er een match is. Past
bovenstaande bij jouw karakter en instelling? Wij zien jouw sollicitatie graag tegemoet.
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