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NZ VAKANTIES is de vakantie- en reisdienst van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, met 
hoofdkantoor gelegen te Brussel.  Onze vzw baat verschillende vakantiedomeinen uit en beheert een 
erkend reisagentschap. Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een: 
 

HR & PAYROLL ADMINISTRATOR 
(M/V/X) 

 
FUNCTIE : 
• Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen, controleren en verwerken van personeelsgegevens, 

arbeidsprestaties, salarissen en bijhorende informatie; 
• Je draagt bij aan het verzorgen van een tijdige en correcte uitbetaling van de salarissen; 
• Je werkt samen met ons extern sociaal secretariaat; 
• Je bent het aanspreekpunt voor onze arbeiders, bedienden en directie op het vlak van HR en payroll; 
• Je verzorgt de volledige HR administratie in de breedste zin; 
• Je werkt mee aan maandelijkse en jaarlijkse HR rapportering; 
• Je doet voorstellen voor het optimaliseren van de administratieve HR processen; 
• Je bent op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving; 
• Je plant de opleidingen van onze medewerkers; 
• Je ondersteunt onze vzw op het vlak van IDPBW. 

 
PROFIEL :  
• Je beschikt over een bachelor diploma en hebt enkele jaren ervaring met arbeidswetgeving; 
• Ervaring in het paritair comité 302 is een plus; 
• Je bent hands-on, oplossingsgericht en je neemt initiatief; 
• Je kan snel schakelen indien nodig en weet prioriteiten te stellen; 
• Je bent organisatorisch sterk, zelfstandig, nauwkeurig en stressbestendig; 
• Je bent tweetalig NL/FR; 
• Microsoft Office-toepassingen hebben geen geheimen voor jou. 
 
JOBGERELATEERDE COMPETENTIES : 
• Loongegevens invoeren (premies, uitkeringen, maandelijkse salarissen, inhoudingen, ...); 
• Loonfiches controleren; 
• Documenten voor de opvolging en het beheer van het personeel opmaken en actualiseren (sociale 

overzichtstabellen, salaristabellen, planning van vakanties, ...); 
• Opleidingsnoden van het personeel verzamelen en samenvatten; 
• Personeel inlichten over sociaal recht en specifieke kenmerken van de organisatie; 
• Individuele dossiers van werknemers opvolgen en updaten; 
• De wettelijke aangiftes indienen. 

 
Voor bovenstaande vaardigheden voorzien we in interne opleidingen.  
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AANBOD : 
• Een competitief salaris en extralegale voordelen (groepsverzekering, maaltijdcheques, 

hospitalisatieverzekering,...); 
• Een contract van onbepaalde duur; 
• Een uitdagend takenpakket in een leuk team, een prettige sfeer, en met heel wat afwisseling; 
• Interne jobopleidingen. 
 
PLAATS TEWERKSTELLING : 
Hoofdzetel NZ Vakanties vzw, Charleroisesteenweg 145, 1060 Brussel (parking beschikbaar).  
 
 

Stuur uw motivatiebrief, cv en een kopie van uw diploma naar: 
 

Francis Fivez, algemeen directeur:  
francis.fivez@nzvakanties.be  


