
Vacature: Salarisadviseur HRM 32 - 40 uur 

VACATIURE SALARISADVISEUR HRM 
 
De Twentse Accountants & Adviseurs is op zoek naar 
een zelfstandige salarisadviseur HRM voor 32 – 40 uur 
per week.

Samen maken we het waar!

De Twentse Accountants & Adviseurs is een betrokken en 
vooruitstrevend accountantskantoor met vestiging in de 
Twentse plaats Ootmarsum. Wij verzorgen ook salarisadmi-
nistraties voor onze klanten, met name in het midden- en 
kleinbedrijf. Wij zijn voor hen tevens het aanspreekpunt 
voor alle personele vraagstukken. Bijvoorbeeld met  
betrekking tot de Wet Arbeidsmarkt in Balans.
 
Vanwege de groei van ons kantoor zijn wij op zoek naar een 
salarisadviseur HRM voor 32 – 40 uur per week.

Wat ga je doen?

Als salarisadviseur zorg je dat de salarisberekeningen 
tijdig en correct worden verwerkt. In de salarisberekenin-
gen wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de 
complexe wet- en regelgeving en, eventueel, met de van 
toepassing zijnde CAO. Echter, De Twentse Accountants & 
Adviseurs gaat verder! Je bent voor onze klanten het 
aanspreekpunt voor alle personele vraagstukken binnen 
hun onderneming. 

In zaken op het gebied van arbeidsovereenkomsten, 
arbeidsvoorwaarden, beloning, sociale zekerheid, arbeids- 
en ontslagrecht, werving en selectie en ziekteverzuim sta 
je onze klanten bij. Je geeft daarin gevraagd en ongevraagd 
advies.

Wij maken het sámen waar! 

Tot snel, onze overheerlijke koffie staat klaar!
 
Interesse? 
Lees meer over ons op www.detwentse.nl en
solliciteer via info@detwentse.nl 

Vragen?  
Stel ze via sollicitatie@detwentse.nl  

Maar misschien wel belangrijker, je kunt bij ons werken in 
een fijne en collegiale omgeving, waarin wij “het samen 
waar maken”. Je krijgt volop kansen om jezelf, maar ook 
onze salarisafdeling, te ontwikkelen.

Wat vragen wij? 

Je hebt in ieder geval een afgeronde MBO-opleiding  
Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) met minimaal 5 
jaar ervaring in een soortgelijke functie. Het is een pre  
indien je de Vakopleiding Payroll Services ook hebt 
afgerond, of nog wilt gaan volgen. Je bent een flexibele 
teamplayer, die zelfstandig kan werken en goed met 
mensen om kan gaan. Vanzelfsprekend ben je accuraat.

Wat bieden wij? 

Wij bieden een marktconform salaris. Hiernaast bieden 
wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een 
thuiswerkplek, vrijheid om je eigen tijd in te delen, 
bedrijfsfitness (“in de baas z’n tijd”) en onze dagelijkse 
gezonde lunch! 


