
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

De winstbelofte van Recruitment Backoffice is dat wij onze intermediairs lekker laten werken. Maar dat willen we zelf
natuurlijk ook. Als Administratief Medewerker ben je ondersteunend aan de HR consultants en ben je samen met het
team verantwoordelijk voor een correcte (financiële) administratie. Je ondersteunt de backoffice(-administratie) op het
gebied van controles, contracten, loonbeslagen, informatieverzoeken en overige administratieve werkzaamheden. Je
assisteert collega's proactief, denkt mee in de processen en signaleert knelpunten en/of verbeteringen. We zijn een
informele organisatie, houden van gezelligheid en werken hard als het nodig is. Dit doen wij vanuit teamgevoel, passie en
vastberadenheid. Enthousiast geworden? Lees gauw verder!

Heb je de controle over nieuwe plaatsingen inclusief inschaling; 
Voer je administratieve klussen uit in Excel en Easyflex;
Maak je contracten aan voor alle intermediars van Recruitment Backoffice; 
Heb je de controle over relaties en kandidaten in Easyflex; 
Verwerk je loonbeslagen en informatieverzoeken in samenwerking met onze HR consultants. 

Als administratief medewerker

Je bent behulpzaam - je helpt collega’s proactief bij hun werkzaamheden en je vraagt zelf ook om hulp;
Je bent flexibel - je kunt je gemakkelijk aanpassen aan veranderingen in werkomgeving, werkwijze, taken en
verantwoordelijkheden; 
Je bent nauwkeurig - je probeert fouten te voorkomen en voert taken grondig, geordend en zorgvuldig uit; 
Je bent accuraat: je wilt kwaliteit afleveren en kijkt kritisch naar je eigen werk. Daarbij heb je aandacht voor details en
ken je de richtlijnen van de organisatie;
Je bent administratief vaardig - je werkt geordend en hebt ervaring met kantoor- en computerwerk en de daarbij
behorende werkzaamheden;
Je beheert de Engelse taal. 

Dit vragen wij

Een fijne werksfeer in een energiek team;
Salaris tussen de € 1.785,- en  € 2.250,- afhankelijk van ervaring;
Collectieve pensioenregeling zonder eigen bijdrage;
25 vakantiedagen en 6 ADV dagen o.b.v. 40 uur;
Laptop en telefoon;
Sportvergoeding;
Leuke uitjes met collega’s;
Lekker werkfruit;
Ontspannende bedrijfsmassage;
Opleidingsmogelijkheden, ontwikkelkansen en doorgroeimogelijkheden.

Dit bieden wij
Wij geloven in plezier, persoonlijke ontwikkeling en presteren. Deze kernwaarden zijn namelijk wat ons allemaal bindt.
Klinkt goed toch?

Wil jij ook lekker werken? Dan kijken wij uit naar onze kennismaking! Solliciteer direct of bel voor eventuele vragen naar
Daphne bouw, via 0621171993 of dbouw@recruitmentbackoffice.nl

Ben jij onze nieuwe collega?

DE BESTE BACKOFFICE DIENSTVERLENING VOOR INTERMEDIAIRS VAN ARBEID

(32-40 UUR)


