Payroll Academy 2018
Studeer je binnenkort af en ben je op zoek naar een eerste werkgever?
Ben je gebeten door de harde kant van HR, zoals sociale wetgeving en loonverwerking?
Wil je de rots in de payroll-branding voor klanten worden en zoek je een functie waarin geen twee dagen dezelfde zijn?
Dan is dit ontwikkeltraject op je lijf geschreven!

Voor onze 3de editie van de Payroll Academy zijn we op zoek naar enthousiaste toptalenten!
Wat zijn je taken?
• Als Junior Mobiele Payrollbeheerder
ondersteun je lokale Acerta-kantoren en
waak je over de loonadministratie van
klanten. Je bent verantwoordelijk voor
een correct en efficiënt beheer van de
loonberekeningen.
• Als Junior HR Officer Inhouse bied je
payroll- en personeelsondersteuning in korte,
éénmalige en/of langdurige opdrachten bij
klanten. Je bent mobiel inzetbaar in jouw
regio in zowel kmo’s als multinationals
verspreid over diverse sectoren.

Intensief opleidingstraject
gecombineerd met een
(observatie)stage

Uitgebreide stage in
Acerta-kantoren of
inhouse bij klanten

On-the-job vervolmaking

Via dit leerrijk ontwikkeltraject en met de ondersteuning van ervaren professionals
word je klaargestoomd om Junior Mobiele Payrollbeheerder of Junior HR
Officer Inhouse te worden.

Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces.

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•

Je volgt een bachelor, postgraduaat of master en
studeert binnenkort af.
Je bent gebeten door HR, sociale wetgeving en
loonverwerking.
Je bent een doorzetter, houdt van analytisch en
nauwkeurig werken.
Je werkt voortreffelijk zelfstandig, legt vlot nieuwe
contacten en bent praktisch ingesteld.
Je beschikt over een rijbewijs en bent flexibel naar
verplaatsingen toe.
Je bent beschikbaar vanaf midden september 2018.

Interesse?

Voel jij je aangesproken om deze uitdaging aan te gaan en
bij Acerta de juiste fundamenten te leggen voor je loopbaan
binnen HR? Solliciteer dan snel via www.acerta.be/jobs!
Klik door op de functie “Talentvolle Payroll Trainees” en
bezorg ons je cv en motivatiebrief.
Heb je nog vragen?
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij
Annelien Tielens, Talent Sourcing Specialist bij Acerta,
op 016/24.51.01.

