Er det dig
– eller en
du kender?

Ekstern løn- og HR-assistent
SAGRO Regnskab, Herning
SAGRO løser stadig flere løn- og HR-opgaver for vores kunder i det midt- og vestjyske. Vi søger derfor en erfaren løn- og HR-assistent.
Du kommer til at være en vigtig del af vores kunders hverdag, så du skal have stærke faglige og menneskelige kompetencer.
Da vi har kunder i hele det midt- og vestjyske område, er det vigtigt, at du er mobil og fleksibel.
Vi forventer at du:
· er positiv, loyal og tillidsvækkende
· er struktureret
· overholder deadlines
· er fleksibel
· har gode engelskkundskaber både i skrift og tale
· har kendskab til personalejura
og at du:
· er fagligt dygtig
· har erfaring med refusionsansøgninger, udarbejdelse af kontrakter, kendskab til ansættelsesvilkår og overenskomster
· har kendskab til udarbejdelse af løn – gerne Dataløn
· har kørekort og bil til rådighed
Du skal være interesseret i at komme tæt på vores kunder og hjælpe dem med sparring i hverdagen. Kundebesøg kan både være på kontoret og ude hos kunden og dine arbejdsdage vil derfor aldrig være ens. Der vil også opstå situationer, som kræver handling nu og her.
Om os:
Som løn- og HR-assistent bliver du en del af et stærkt team. Vi rådgiver og laver løn for omkring 1.500 kunder. Vi arbejder tæt sammen
med mange af vores kunder om de ansættelsesretslige opgaver i deres virksomhed. Vi tilbyder dem en full-line rådgivning; fra udarbejdelse af løn til HR-opgaver og praktisk hjælp omkring det, at være arbejdsgiver.
Arbejdsstedet vil som udgangspunkt være i Herning, ligesom der også forventes arbejdsdage i vores huse i Billund og Esbjerg og enkelte dage i Holstebro. Vi tilbyder fleksible arbejdstider, betaling af relevant uddannelse og kurser samt kantineordning, attraktiv løn og
ansættelsesvilkår efter aftale.
Stillingen kan evt. være på deltid.
Stillingen ønskes besat snarest, men vi venter gerne på den rigtige.
Send snarest ansøgning og CV via vores rekrutteringssystem.
Søg stillingen HER
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte løn- og HR-rådgiver Linda S. Hede på tlf. 9629 6678 eller lsh@sagro.dk

SAGRO er landets største rådgivningsselskab med ca. 475 medarbejdere, der servicerer kunder i landbruget og
det øvrige erhvervsliv. I rådgivningshuse i Holstebro, Herning, Billund og Esbjerg har vi højt kvalificerede rådgivere
inden for alle landbrugsmæssige og erhvervsmæssige forhold.
Læs mere på www.sagro.dk

