
Vacature: Payroll & HR Medewerker

BerryWorld, The Netherlands is een toonaangevende specialist in de wereld van zacht fruit, gevestigd in 
Made. Wij zijn actief binnen retail, wholesale en foodservice in diverse Europese landen. BerryWorld levert 
haar klanten het hele jaar vers zacht fruit van topkwaliteit. Om dit te realiseren hebben we wereldwijd 
teeltprogramma’s opgezet en investeren we veel in rasontwikkeling om zo – nu en in de toekomst – de 
lekkerste aardbeien, frambozen, blauwe bessen en bramen aan te kunnen bieden!

Als uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een energieke, proactieve Payroll & HR 
medewerker. Denk jij de persoon te zijn die wij zoeken, lees dan snel verder!

Wat zijn jouw taken?
• Het dagelijks controleren van de geklokte uren;
• Het verzamelen en muteren van gegevens voor de vierwekelijkse salarisverwerking;
• Het tijdig, volledig en correct aan- en afmelden van medewerkers bij diverse instanties;
• Het voorbereiden van alle benodigde documenten voor nieuwe medewerkers, evenals de onboarding van deze   
 medewerkers op de eerste werkdag;
• Het verwerken van de vierwekelijkse salarissen;
• (Mede) Optimaliseren van HR-processen op het gebied van alle voorkomende HR-werkzaamheden;
• Ondersteunen in de diverse HR-processen;
• Het (mede) uitschrijven van HR-beleidsstukken;

• Ondersteunen van de Payroll & HR Manager;

Zie jij jezelf als Payroll & HR Medewerker bij BerryWorld?   
Stuur dan jouw cv en motivatie naar onze HR Manager, Maarten Asselbergs, via  
maarten.asselbergs@berryworld.com.  Ga voor meer informatie naar berryworld.com.

Wat zoeken we in jou?

Wat bieden we jou?
• Een uitdagende functie in een gezellige en sterk groeiende  
 (internationale) organisatie, waarbij ook parttime werken tot  
 de mogelijkheden behoort;
• Een tijdelijk contract met de intentie om daar een vaste   
 aanstelling van te maken na één jaar;
• Voldoende doorgroeimogelijkheden;

• Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke   
 vaardigheden in Nederlands én Engels;
• Vanzelfsprekend heb je ervaring met en kennis   
 van geautomatiseerde systemen op het gebied van  
 personeelsinformatie- en salarisverwerking.

• Minimaal 2 jaar werkervaring binnen de salarisadministratie;
• Ervaring in een werkomgeving met arbeidsmigranten is   
 een pré;
• MBO+ werk- en denkniveau;
• Bij voorkeur ben je in het bezit van een PDL-diploma;

• Werken in een gloednieuw, hypermodern kantoorpand  
 met eigen kantinefaciliteiten; 
• Goede pensioenregeling & 8% vakantiegeld;
• Elke vrijdag korting op het lekkerste zacht fruit.
• De allerleukste, gepassioneerde collega’s.
• Gezellige bedrijfsfeesten!

Je ziet in dat jouw werk veel zorgvuldigheid vereist. Het correct verwerken van personeelsgegevens en salarismutaties is voor 
de organisatie, maar ook voor medewerkers persoonlijk, van groot belang. Door jouw hoge accuratesse en concentratie, zorg je 
ervoor dat de salarisverwerking iedere 4 weken weer wordt opgestart en op tijd wordt afgerond. Je weet te werken onder druk en 
haalt je deadlines.


