
 
 

Medewerker salaris- en personeelsadministratie voor de Cuijpers 
Groep BV te Elsloo  
 

De Cuijpers Groep bestaande uit Cuijpers Services BV, Cuijpers Services Nederland 
BV en Smeets Schilderwerken Stein BV  is sinds 1964 een dienstverlener op het 
gebied van mobiele en stationaire straal- en conserveringswerkzaamheden en het 

uitvoeren van onderhoudsprojecten binnen industriële, bouwkundige en infrastructurele sectoren. Hierbij valt o.a. te denken 
aan oppervlaktebehandeling, hogedrukwaterreinigen en hogedrukwatersnijden, gevelrenovatie en schilderwerken. Onze 
werkzaamheden voeren wij zowel uit op de eigen vestigingen te Elsloo, Weert en locatie Chemelot alsook op klantlocaties 
voornamelijk in de Benelux, Duitsland en Frankrijk.  
 
Voor ons bedrijf zijn wij per direct op zoek naar een  
 

medewerker Salaris- en personeelsadministratie (m/v) 
 
Wij zoeken een enthousiaste nieuwe collega die zelfstandig zijn/haar werk organiseert en daarbij goed samenwerkt. Verder 
verwachten wij dat je goede communicatieve vaardigheden en een energieke en enthousiasmerende werkhouding hebt en 
uitdagingen en hectiek niet uit de weg gaat.  
 
Algemene Omschrijving 
Je bent vertrouwd te werken met digitale salarissystemen.  
Je verzorgt de gehele personeels- en salarisadministratie van A t/m Z; je verwerkt de periodieke mutaties in het 
salarissysteem, waarbij je 3 bedrijven verloont, elk met zijn eigen CAO en/of specifieke bedrijfsregelingen; 
Verder verzorg je de aanmeldingen van medewerkers bij de diverse verzekeringen,  pensioenfondsen en 
overheidsinstanties.  
Je bent vraagbaak met betrekking tot alle zaken omtrent de salarisverwerking, maar kunt ook je collega’s voorzien van 
informatie inzake primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden.  

 
Je hebt ervaring met alle facetten van personele administratieve taken tijdens instroom, doorstroom en uitstroom. Je regelt 
de aanmelding bij de pensioenfondsen, controleert de afdrachten die daarbij horen en hebt een rol in verwerking van de 
EB-verzekeringen. Je draagt bij aan alle voorkomende administratieve en ondersteunende taken binnen het team en zorgt 
dat de diverse (digitale) betalingen, zoals loonaangiftes, pensioenoverzichten correct worden overgedragen aan de 
financiële administratie.   
 
Je verwerkt de in- en uitdiensttredingen en overige personele-en salarismutaties en zorgt voor een juiste verwerking 
hiervan in de dossiers en de salarisadministratie. Daarnaast regel je ook personele documenten zoals  
werkgeversverklaringen, A1 verklaringen, Limosaformulieren, etc.  
Samen met je collega’s zorg je voor een correcte verzuimbegeleiding, zowel inhoudelijk, procesmatig als administratief.  

Je komt te werken in een team dat zich kenmerkt door hard werken, humor en collegialiteit. Je hebt een zelfstandige rol 
binnen het team, met ruimte voor eigen initiatief en volop ontwikkelmogelijkheden.  

Functieprofiel 
Je bent uitermate secuur, resultaatgericht en bent in staat om onder werkdruk overeind te blijven. 
Je  bent proactief in het bewaken en draagt zorg voor het behalen van de periodieke deadlines. 
Je bent integer, sociaal en communicatief vaardig en kunt snel schakelen.  
Daarnaast ben je in staat om nieuwe procedures en regelgeving op het gebied van personeel- en salarisadministratie snel 
eigen te maken.  
 
Om deze functie op goed niveau te kunnen uitoefenen,:  

 Heb je minimaal een afgeronde MBO-opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie. 

 Heb je minimaal 4 jaar relevante werkervaring. 

 Heb je actuele kennis omtrent wet en regelgeving op het gebied van HR en fiscaliteit. 

 Heb je bij voorkeur ervaring met de systemen van ADP (perman). 



 Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

 Ruime ervaring met Microsoft Office. 
 
Sollicitaties te richten aan: 
Cuijpers Groep BV  
T.a.v.: mevrouw J. Brandts 
Business Park Stein 408. 6181 MD Elsloo 
Postbus 9, 6170 AA Stein 
E-mail: j.brandts@cuijpers.nl 
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