COMPENSATIONS & BENEFITS MANAGER

About us
Met een omzet van meer dan 1,5 miljard en 1500 werknemers is Febelco Group de grootste Belgische groothandelaar-verdeler
van farmaceutische producten. Naast de groothandelsactiviteit heeft Febelco Group ook prewholesaling activiteiten (Livlina) en
sales & marketingactiviteiten voor farmaceutische bedrijven (Axone Pharma) in haar rangen, net als apotheken in eigen beheer
(Sodiap).

What are we looking for?
Als Compensation & Beneﬁts Manager speel je een belangrijke rol binnen de HR-afdeling. Je ontwikkelt en implementeert een
strategisch loonbeleid dat in harmonie is met en bijdraagt tot de realisatie van de overkoepelende bedrijfsstrategie. Daarnaast
ben je verantwoordelijk voor het verlenen van professioneel advies over sociaal-juridische topics en ben je betrokken bij het
sociaal overleg.
Je coördineert de loon- en personeelsadministratie voor ongeveer 1200 medewerkers.
Je zorgt ervoor dat processen worden geoptimaliseerd en geautomatiseerd.
Je initieert en begeleidt verandertrajecten (o.a. functieclassiﬁcatie, loonbeleid, …) en ondersteunt alle stakeholders tijdens dit proces.
Je volgt alle relevante sociale en arbeidsregelgevingen op en bewaakt de correcte verwerking van de payroll en personeelsadministratie in al
haar facetten.
Je zorgt vanuit jouw expertise voor de nodige voorbereiding van het sociaal overleg.
Je bent bovendien verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van allerhande policies en staat ook in voor het beheer van de
groepsverzekeringen.
Je zorgt ervoor dat je HR-collega’s over de nodige kennis en vaardigheden beschikken met betrekking tot compensation & beneﬁts. Je vormt
een klankbord voor een goed functionerend team, om zo steeds een kwalitatieve dienstverlening te bieden aan onze interne klanten.
Je behoort tot een team van 10 enthousiaste collega’s en rapporteert rechtstreeks aan de HR Director.

Sounds good? Lees dan zeker verder!

Your proﬁle
Je hebt een masterdiploma en minstens 7 jaar relevante werkervaring. Een juridische achtergrond is een duidelijke meerwaarde.
Je beschikt over de nodige analytische vaardigheden om de processen van payroll en administratie te doorgronden en optimaliseren. Kennis
van eBlox is een plus.
Je bent proactief, hebt spontaan inzicht in bedrijfsprocessen en bent kritisch ingesteld. Kunnen zaken beter of eﬃciënter? Dan willen we dat
heel graag van jou horen.
Je bewaakt de naleving van regels, procedures en wetgeving. Daarnaast ben je pragmatisch ingesteld en pas je richtlijnen en regels vlot aan
aan de interne noden en werking.
Je hebt bewezen ervaring in sociaal overleg en bij het implementeren en begeleiden van verandertrajecten.
Je bent communicatief sterk, werkt nauwkeurig, denkt probleemoplossend en je bent een echte teamplayer.
In jouw rol weet je dat discreet omgaan met vertrouwelijke gegevens een absolute must is.

What’s in it for you?
Een vast contract met competitief salarispakket in lijn met je ervaring en competenties, inclusief extralegale voordelen (bedrijfswagen,
mogelijkheid tot ﬁetslease, 13e maand, maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, voordelenplatform Corporate Beneﬁts, …).
Een plaats binnen een dynamisch team met 10 aangename collega’s, die jou heel graag begeleiden en hun kennis met jou delen, zodat jullie
samen nóg beter worden.
Een uitdagende jobinhoud waarbij vernieuwing, collegialiteit en een hands-on mentaliteit centraal staan.
Een goede work-life balance met glijdende werkuren in een Belgisch top 100 bedrijf.
Een ﬁlevrije werkplek te Sint-Niklaas.

Shall we meet?
Helemaal jouw ding? Upload dan jouw motivatiebrief en CV. Je kandidatuur wordt discreet behandeld en je krijgt steeds een
persoonlijk antwoord.

See you soon!
Locatie:
SINT-NIKLAAS

FEBELCO
Eigenlostraat 1
9100 Sint-Niklaas
België

Tel: 03/780 80 00
Url: www.febelco.be

INTERESSE?
Voor meer informatie:
Bel NELE TIELEMANS
op het nummer: 03 780 83 36

