
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aalberts Surface Technologies Group bestaat uit zelfstandig opererende, gelieerde bedrijven op het 
gebied van oppervlaktebehandeling. Samen vormen we een uitgebreid netwerk dat voldoet aan alle 
eisen met betrekking tot het upgraden van materialen en componenten. Dankzij een uitstekende 
samenwerking tussen de afzonderlijke sites. 
De vestiging aan de Hurksestraat in Eindhoven is gespecialiseerd in galvaniseren, electroless nikkel 
en synergetische coatings heeft toonaangevende klanten in heel Europa. Door het gebruik van 8 
productielijnen lopen diverse processen 24 uur per dag parallel. Dit zorgt voor een hoge mate van 
flexibiliteit. 

Bij Aalberts Surface Technologies BV in Eindhoven werken momenteel ongeveer 70 medewerkers. 
We hebben een open en informele bedrijfscultuur. 

Wij hebben een uitdagende functie voor jou: 

 

 
HR ASSISTENT / SALARISADMINISTRATIE (M/V) 

20 tot 24 uur 

 

 

 
Administratieve werkzaamheden salarisverwerking: 
 

• Verzamelt, controleert en verwerkt maandelijks diverse soorten mutaties in het salarissysteem 
en maakt overzichten. 

• Bewaakt de gemaakte afspraken en checkt de inhoudelijke juistheid van het 
geautomatiseerde systeem van salarisadministratie. 

Over ons 

Jouw werkzaamheden 



  

• Verstrekt informatie aan personeelsleden betreffende salarisopbouw, inhoudingen, 
vergoedingen e.d. 

• Maakt overzichten en rapportages ter ondersteuning van het management 

• Maakt proforma berekeningen 

• Voert bij veranderingen in de bedrijfsregels of wetswijzigingen, mutaties door.  

• Verzendt gegevens naar externe instanties  

• Voert administratieve afhandeling door op het gebied van pensioen – en 
personeelsverzekeringen 

 
Administratieve werkzaamheden HR: 

 
• Verzamelen, controleren en verwerken van diverse soorten (personeels-) gegevens in de 

administratieve systemen 

• Verricht administratieve werkzaamheden op personeelsgebied 

• Maakt overzicht en rapportages ter ondersteuning van het management. 

• Verzamelt, ordent en archiveert documenten en houdt personeelsdossiers bij.  
 
 

 

• Je beschikt over minimaal een MBO 4 werk- en denkniveau. 

• Je bent in bezit van Praktijdiploma Loonadministratie (PDL) 

• Je hebt kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van salarisadministratie. 

• Je hebt kennis van Excel en Word 

• Enige beheersing van de Duitse en Engelse taal in woord en geschrift. 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal. 
 
 

 

Een uitdagende, afwisselende en verantwoordelijke functie in een dynamische, groeiende organisatie 

met een open en informele bedrijfscultuur 

Een bij de functie passend marktconform salaris, volgens de CAO Metaal en Techniek 

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; zoals een goede pensioenregeling, winstdeling, mogelijkheid 

tot volgen van opleidingen 

 

 

 

Dan nodigen wij jou uit om jouw reactie, voorzien van een uitgebreid CV te sturen naar  

Anny Bax, e-mail: anny.bax@aalberts-st.com 

Wil je meer informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met Anny Bax, tel. nr. 06-

57545126 

De juiste kandidaat 

Wat wij bieden is 

Ben je geïnteresseerd 


