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Groep INTRO zoekt een TEAMLEIDER  Payroll (M/V/X) 

 
Samen met medewerkers, partners en bedrijven maken we bij Groep INTRO werk van persoonlijke groei. We 

doen dit via arbeid, vorming en begeleiding. Meer info op www.groepintro.be  

Voor de centrale dienst te Brussel is Groep INTRO op zoek naar een Teamleider payroll 

 

Takenpakket en verantwoordelijkheden 

Als teamleider ben je verantwoordelijk voor het coachen, organiseren en aansturen van de personeelsdienst 

(personeelsadministratie en payroll), onthaal- en logistiek medewerkers.  

Je organiseert de planning en taken van jouw team (6 medewerkers) en behandelt hun eerste lijnvragen op het gebied 

van sociale wetgeving en de te respecteren procedures en processen.   

 Je plant de activiteiten van het team en maakt de teamverdeling.  Het motiveren, bijsturen en ondersteunen van 

je teamleden is hierbij uitermate belangrijk. 

 Je organiseert je team op een zodanige wijze dat zij hét aanspreekpunt zijn voor vragen van werknemers en 

management rond sociale wetgeving, loon, ziekte, vakantie, tijdskrediet en thematische verloven, 

werktijdregistratie… 

 Je streeft naar procesverbetering en maakt voorstellen voor aangepaste werkmethodes. 

 

Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de personeelsadministratie. 

 .Je bent verantwoordelijk voor de volledige loons- en personeelsadministratie van 580 werknemers (arbeiders 

en bedienden) van een grote sociale onderneming.  Je focust je in samenwerking met je team en ons sociaal 

secretariaat op een tijdige en correcte loonverwerking. 

 Je volgt wettelijke en reglementaire beschikkingen inzake deze onderwerpen op en zorgt ervoor dat je team 

binnen deze specifieke regels werkt. 

 Je neemt complexe loondossiers of specifieke gevallen zelf op. 

Je biedt ondersteuning binnen verschillende HR-gerelateerde projecten. 

 Je reikt informatie aan met het oog op controle-activiteiten, uitgeoefend door derde controle-instanties (bv 

Rekenhof, sociale inspectie…) 

 Vanuit de praktijk kan je uitleg over de materie verschaffen aan interne en externe partijen. 

 Je werkt nauw samen met de stafmedewerker HR die verantwoordelijk is voor alle niet payroll gerelateerde HR-

processen 

Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het onthaal en de logistiek van het nationaal secretariaat 

 Je zorgt voor de organisatie van een professioneel onthaal van het nationaal secretariaat (balie, mailbox, 

telefoon) 

 je zorgt voor een goede organisatie en planning van logistieke taken op de nationale zetel 

 

Je rapporteert aan de coördinator van de centrale dienst. 

http://www.groepintro.be/
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PROFIEL EN COMPETENTIES 

 Je volgde met succes een bacheloropleiding in een relevante richting en je beschikt over een ruime payroll-

ervaring. 

 Een stevige actuele kennis van sociale wetgeving is een absolute noodzaak.  Je bent tevens gedreven om je 

kennis up-to-date te houden. 

 Je bezit alle office-vaardigheden die nodig zijn bij het uitoefenen van je functie. 

 Je hebt reeds enkele jaren ervaring in een leidinggevende functie 

 Je bent een teamspeler met een communicatieve en servicegerichte persoonlijkheid.  Je bent punctueel, 

gedreven, inspirerend en hebt zin voor initiatief. 

 Je hebt bijzondere aandacht voor de implementatie van processen en procedures. 

 Je bent een echte  People manager en weet mensen te motiveren zodat de verwachte resultaten worden 

behaald. 

 Je denkt vooral in mogelijkheden en niet in moeilijkheden. 

 

 

AANBOD 

 

Een boeiende en gevarieerde functie met de mogelijkheid om zelf accenten te leggen. 

 Een aantrekkelijk salaris aangevuld met een pakket extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis woon-

werkverkeer met het openbaar vervoer, mogelijkheid tot telewerk, flexibel werkregime…) 

 Je komt terecht in een groeiend bedrijf, waar innovatie centraal staat en ondernemerschap gewaardeerd wordt.   

 Je hebt de mogelijkheid om je werk flexibel in te plannen rekening houdend met de andere dingen die je moet 

doen of graag doet in het leven. 

 Je werkt in een voltijds contract (deeltijdse tewerkstelling is bespreekbaar) 

 Verloning volgens barema B1a (PC329) 

 Plaats van tewerkstelling is Brussel. 

 Vaste job met een voltijds contract van onbepaalde duur 

 

 

Solliciteren met motivatiebrief en CV kan tot 31 mei 2018 per e-mail: frederik.vaneenoo@groepintro.be 

 

 

 


