
Salarisadministrateur (min. 32 uur per week) 

 

 

 

 

Fruity Line, opgericht in 2008, is een jonge, sterk groeiende, internationaal opererende 

onderneming met de focus op het produceren van verse, premium vruchten- en 

groentensappen, smoothies en shots. Fruity Line is Europees marktleider sinds 2015. 

We sourcen wereldwijd de meest verse en smaakvolle groenten en fruit die we 

rechtstreeks naar onze Nederlandse productieplant in Ochten transporteren om daar 

te verwerken.  

Bij Fruity Line werken momenteel ca. 375 medewerkers. De bedrijfscultuur van Fruity 

Line kenmerkt zich als betrokken, hands-on en no-nonsense.  

 

 

Ter uitbreiding van ons HR team zijn we per direct op zoek naar een Salarisadministrateur. 
 
De afdeling HR bestaat uit een manager HR, 2 HR adviseurs, een HR medewerker, een salarisadministrateur en 
een opleidingscoördinator.   
 
Als salarisadministrateur zorg je ervoor dat de salarissen, de financiële aansluitingen, de aangiften en afdracht 
van loonheffing en sociale verzekeringen tijdig en juist worden verwerkt. Dit doe je met behulp van AFAS.  
Je signaleert ontwikkelingen, behoeften en knelpunten op het gebied van salarisadministratie en 
werkprocessen en komt met oplossingen. Daarnaast denk je intern mee ten behoeve van de efficiëntie, 
product-/dienstverlening en de kwaliteit van het werk binnen de afdeling 
Verder ben je samen met je collega’s van de afdeling het eerste aanspreekpunt voor medewerkers met vragen 
omtrent salaris en andere arbeidsvoorwaarden. Naar buiten toe onderhoud je de contacten met instanties, 
zoals de fiscus, pensioenverstrekker, uitzendbureaus enz.   
 

 
Profiel 
In deze functie is het van belang dat je in staat bent je informatie snel eigen te maken op een zelfstandige en 
proactieve manier. Je hebt een dienstverlenende instelling en vindt het een uitdaging om te verbeteren en te 
ontwikkelen. Je bent in staat snel te schakelen tussen diverse werkzaamheden zonder de prioriteiten uit het 
oog te verliezen. AFAS kent voor jou geen geheimen.  
 
 Je bent in bezit van een diploma PDL en/of VPS en hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau. 
 Je hebt 5-10 jaar werkervaring binnen een soortgelijke functie in een productie omgeving.  
 Je beschikt over actuele kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van salarisverwerking en 

weet deze te vertalen naar consequenties en/of mogelijkheden binnen de organisatie. 
 Je bent een Advanced gebruiker in Excel 
 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
 Je bent bij voorkeur bekend met de cao voor de Groente- en Fruit verwerkende Industrie. 
 
 
Informatie: 
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met: 
Hilde van Duijn: 0344-672030 
Schriftelijke sollicitatie met CV graag per mail naar: Hilde.vanDuijn@fruity-line.nl 
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