
  

  

MEDEWERKER SALARISADMINISTRATIE 

VERTOM UCS HOLDING B.V. 
 
Over Vertom: 

Wil jij werkzaam zijn binnen een internationale maritieme organisatie? Dan is de Vertom Groep wat voor jou! Bij 

Vertom zijn we leverancier en experts in wereldwijde maritieme diensten met meer dan 45 jaar aan ervaring. Door 

middel van onze vloot van meer dan 80 zeeschepen is Vertom dé partner voor internationaal scheepstransport. Ons 

team van 150 professionele, ambitieuze en deskundige medewerkers klaar om dit mogelijk te maken. Vertom levert 

een verscheidenheid aan logistieke oplossing waarbij we continue focussen op de betrouwbaarheid, innovatie en 

kostenefficiëntie. We streven ernaar om moderne globalisering te stimuleren en daarbij voortdurend rekening te 

houden met de belangen van onze stakeholders.  

 
Wat verwachten van jou? 

Ben jij een ervaren en zelfstandige salarisadministrateur die zichzelf graag verder wil ontwikkelen? Haal je plezier uit 

het zorgvuldig en accuraat verwerken van de salarissenadministratie? Dan ben jij de nieuwe collega die we zoeken. 

We zijn op zoek naar een integere en kwaliteitsbewuste salarisadministrateur die verantwoordelijk wil zijn de 

volledige salarisverwerking binnen de Vertom Groep.  

 
Wat zijn je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden? 

- Je zal zorgen voor een tijdige en juiste afsluiting van de salarisadministratie en overdracht naar en 

afstemming met de financial controller en het opstellen van structurele en incidentele management-

rapportages  

- Je zal verantwoordelijk zijn voor het op een juiste manier verzamelen, controleren en actualiseren van 

personeels- en van (bruto)salaris-gegevens opdat gegevens juist en tijdig beschikbaar zijn voor 

salarisbetaling en individuele personeelsgegevens actueel zijn vastgelegd in onze systemen; 

- Je zal zorgen voor een tijdige en juiste aanlevering van salaris- en persoonsgegevens aan bij diverse 

instanties zoals pensioenfondsen en verzekeraars en zal daarbij fungeren als eerste aanspreekpunt. 

- Je brengt zowel mondeling als schriftelijk medewerkers op de hoogte brengen van huidige en nieuwe 

wetgeving en salarisadministratie. Bij onboarding van nieuwe werknemers ga je gesprekken voeren en 

uitleg geven met betrekking tot contract, pensioen, verzekering, etc. 

- Je verwerkt vergoedingen omtrent vakantie/verlofdagen, ziekte, zwangerschapsverlof en gemaakte 

onkosten. 



  
- Je verricht ondersteunende HR-werkzaamheden (als het maken van contracten) als ook overige 

administratieve werkzaamheden. 

Dit ben jij: 

- Je hebt een MBO/HBO werk- en denkniveau, je beschik over een praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) 

en je bent bezig (of bereid te beginnen) met de vakopleiding Payroll Services (VPS); 

- Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring op het gebied van salarisadministratie;  

- Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 

- Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar. 

- Je hebt een sterke persoonlijkheid die zich verder wil ontwikkelen en je bent niet bang voor zelfreflectie; 

 
Wat kun je van ons verwachten? 

Wij zorgen ervoor dat je het optimale uit je functie haalt. Je krijgt hierbij veel verantwoordelijkheid en ruimte om 

processen te managen en te verbeteren. Zo dagen we je uit om tot het uiterste te gaan. Wil je een opleiding volgen 

om je beroepskennis uit te breiden? Wij bieden je hieromtrent uitgebreide opleidingsmogelijkheden. Je werklocatie 

zal voornamelijk op ons hoofdkantoor in Rhoon zijn. Tot slot, niet onbelangrijk, we bieden je een marktconform 

salaris met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.  

 
Ben jij klaar voor deze uitdaging? 

Is deze functie jou op het lijf geschreven en hebben we je enthousiast gemaakt? Voor meer informatie, kan je contact 

opnemen met Bianca van Mastrigt via bianca@vertom.nl of via 010-2858585. Wij maken graag kennis met je. 


