
 

 

Ben jij die salarisadministrateur die eindelijk de stap durft te zetten 
naar een nieuwe uitdaging? 

Bonten Administratie Belastingen & Advies is een dynamisch en no-nonsense advies- en 
administratiekantoor. Wij zijn per direct op zoek naar een nieuwe collega: 

SALARISADMINISTRATEUR 
(parttime / fulltime: 24-40 uren) 

Je verzorgt zelfstandig de loonadministratie ten behoeve van onze relaties, zoals het opstellen van 
salarisberekeningen, aangiftes loonheffingen en pensioenen, volledige en correctie dossiervoering 
alsmede alle bijkomende zaken regelen voor de cliënten die te maken hebben met de 
personeelsadministratie. Een leuke afwisselende functie met veel klantcontact!  

Je werkt samen met een collega loonadministratie. Jouw hoofdtaak is dat de lonen, toeslagen, uren, 
onkostenvergoedingen en inhoudingen iedere maand keurig verwerkt worden zodat de relaties ten 
alle tijden tevreden blijven. In deze rol zul je ook fungeren als direct aanspreekpunt voor de relaties bij 
vragen of opmerkingen.  

De cliëntenportefeuille is zeer afwisselend en bevat bedrijven binnen zeer diverse sectoren.  

WIJ BIEDEN: 

• Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
• Een rechtstreeks jaarcontract, wat daarna (of wellicht al eerder) omgezet wordt naar een 

contract voor onbepaalde tijd.  
• Een mooie baan voor 24-40 uur per week, flexibel in te delen werkdagen/tijden in overleg.  
• Je kunt je verder ontwikkelen in een groeiende organisatie 
• Je werkt in een hecht team met een informele werksfeer 
• Je werkt in een fanatiek en passievol team waar dat lol en plezier ook voorop staat.  

WIJ ZOEKEN:  

• Je hebt ervaring als backoffice medewerker, salarisadministrateur of HR-medewerker of hebt 
hiervoor een opleiding afgerond.  

• Je hebt ervaring bij een administratie- en/of accountantskantoor.  
• Je hebt een goede beheersing van het office pakket en leert snel omgaan met systemen.  
• Je hebt een goed cijfermatig inzicht. 
• Je kunt goed samenwerken en communiceren. 
• Je hebt een oplossingsgerichte, flexibele en cliëntgerichte instelling naar jouw relaties.  
• Je kunt zelfstandig werken, je bent kritisch en kwaliteitsgericht. 
• Je woont bij voorkeur binnen een straal van 30 km rond Weert.  
• Je bent minimaal 24-40 uur per week beschikbaar waarbij de voorkeur uit gaat om sowieso op 

vrijdagen aanwezig te zijn. Je bent wel flexibel om bij te springen tijdens vakanties van 
collega’s.  

INTERESSE? 

Voor nadere toelichting kun je contact met ons opnemen: 0495-450122. 

Schriftelijke sollicitatie met CV kan gestuurd worden naar: 
Bonten Administratie Belastingen & Advies 
T.a.v. Rolf Bonten 
Biest 55A 
6001 AP  Weert 

Digitaal kan natuurlijk ook via: rolfbonten@bonten-advies.nl 


