
 
 

Salar (www.salar.be) is een sterk groeiend sociaal secretariaat in Kasterlee, een gevestigde waarde in de 

Kempen. Maar ook daarbuiten zijn we steeds meer actief, voornamelijk in de provincies Antwerpen en Limburg. 

Met meer dan 40 jaar ervaring, een gemotiveerd team van meer dan 50 specialisten en een eigen IT & juridische 

dienst staan wij garant voor expertise binnen handbereik. Onze medewerkers zijn experten in hun vakgebied en op 

die manier échte adviseurs voor meer dan 3000 ondernemingen. Wij investeren elke dag in de kennis en het 

welzijn van onze medewerkers door een ruim opleidingsaanbod, werken in een hedendaagse omgeving en 

een goede work-life balans. Dankzij onze servicegerichte en vernieuwende aanpak blijft Salar groeien. Daarom 

willen we ons team versterken met een: 

 

Sociaal Juridisch Medewerker 

(VT 34u) 
 

• Je komt terecht in een team van 6 enthousiaste collega’s met wie je een klantenportefeuille behartigt.  

• Alle aspecten van de sociale wetgeving worden je tijdens een trainingstraject aangeleerd.  

• Je past de relevante wet- en regelgeving toe en formuleert heldere en praktische aanbevelingen die onze 

klant op weg helpen. 

• Naarmate je kennis groeit, zal je antwoorden kunnen geven over complexere loondossiers, extralegale 

voordelen, tijdelijke werkloosheid, ouderschapsverlof, tijdskrediet e.a.  

 

Wij bieden 

Een boeiende job in een modern kantoor dicht bij huis met een aangename collegiale werksfeer. Permanente 

opleidingen zodat je je ervaring en talent verder kan ontwikkelen. Na de inwerkperiode kan je over een 

bedrijfswagen beschikken. Al kiezen vele collega’s ervoor om met de fiets naar het werk te komen, dat kan ook. 

Met onze werkweek van 34 uur streven wij een goede work-life balans na.  Daarnaast is respect voor arbeidsduur 

een belangrijke waarde voor ons. Bij Salar mag je aan het einde van elke werkdag de deur letterlijk en figuurlijk 

achter je dichttrekken.  

 

Profiel  

• Je bent een administratief talent dat integer en betrouwbaar omgaat met de salarisadministratie van onze 

klanten 

• Zaken tot in het detail uitpluizen, is jouw dada. Kennis van sociale wetgeving is een pluspunt maar geen 

must. Dat kan je leren, zolang je maar analytisch bent en je graag in regelgeving verdiept.  

• Meedenken met onze klanten en een helder antwoord formuleren op hun vragen is met jouw 

communicatieve vaardigheden geen probleem.  

 

Sollicitatie  

Als je interesse hebt om ons team te versterken, stuur dan jouw cv en motivatiebrief naar Hanne Verbraeken van 

Goelen & Gaukema HR Partners, via het e-mailadres solliciteren@goelen.be. Voor meer informatie kan je ons tijdens 

de kantooruren bereiken op 014 61 57 87. Je kan rekenen op onze discretie. 

 

 

                  

http://www.salar.be/

