
 
 
Met voeding neem je geen risico’s!  
 
Daarvan is TÜV NORD Integra overtuigd, en daarom leveren we sinds 1988 certificaten af aan 
landbouw- of voedingsbedrijven die na controle voldoen aan bepaalde normen. 
 
TÜV NORD Integra certificeert een uitgebreid gamma kwaliteitssystemen: 
de biologische productiemethode, voedselveiligheid (BRC, IFS, FSSC, FCA, …), goede 
landbouwpraktijken (GLOBALG.A.P., …), duurzaamheid (UTZ, RSPO, …).  
 
De certificaten die we uitreiken zijn het bewijs dat onze klanten kwaliteitsvol werken.  
 
Onze klanten situeren zich zowel in België als op de internationale markt.  
 
Wij groeien snel en willen ons dynamisch, ecologisch en gemotiveerd team versterken met een 
 

Payroll medewerk(st)er 
 

Je takenpakket:  

 Je verzorgt samen met een collega de hele personeelsadministratie (lonen, contracten, …). 

 Je beantwoordt personeels-gerelateerde vragen van zowel collega’s als management.  

 Je rapporteert maandelijks aan het bestuur en aan het moederbedrijf. 

 Je helpt bij de jaaropening - en afsluiting en bij de audits door de bedrijfsrevisoren. 

 Je neemt samen met je collega’s algemene administratieve taken op (onthaal, 
verzendingen, administratieve verwerking van stalen). 

 
Wij verwachten:  

 Een bachelor diploma (of denkniveau) en ervaring in personeelszaken. 

 Een zorgvuldige mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en het Engels. 

 Een grondige kennis van Windows en MS-Office, meer bepaald van Excel. 

 Ervaring met de tools HRSS en Payroll van SD WORX is een pluspunt. 

 Je bent service-minded, kwaliteitsgericht en je werkt nauwkeurig. 

 Je bent teamgericht en je kan zelfstandig je werk organiseren. 

 
Wij bieden: 
 

 Een deeltijdse of voltijdse betrekking (minimaal 80%) 

 Snelle indiensttreding 

 Een glijdend uurrooster 

 Een marktconform loon, maaltijdcheques, laptop en GSM 

 Groepsverzekering en collectieve bonus (winstdeelname) na vaste indiensttreding 

 Mogelijkheid tot hybride werken na het opleidingstraject 
 
Ons kantoor is gelegen aan station Antwerpen-Berchem en is vlot bereikbaar met het openbaar 
vervoer. 
Interesse?  
Stuur je CV en motivatie naar HRService@tuv-nord.com  
 

mailto:HRService@tuv-nord.com

