
 

 

 

 

Payroll Controller ( 80 - 100%) voor de personeelsdienst van 

UZ Leuven 

Situering : 

Topreferent zijn in patiëntenzorg, opleiding en onderzoek, dat zijn de drie hoofdopdrachten van UZ 

Leuven. UZ Leuven telt 1 955 bedden. Meer dan 8 800 gedreven medewerkers staan in voor de 

dagelijkse werking. UZ Leuven omvat verschillende campussen: Gasthuisberg, Pellenberg, Sint-Pieter 

en Sint-Rafaël.  UZ Leuven streeft voortdurend naar een betere en vernieuwende patiëntenzorg en een 

optimale dienstverlening aan eigen personeelsleden. In dat kader zoeken wij binnen de dienst 

personeelsadministratie een Payroll Controller. Om onze toonaangevende rol in België en Europa 

verder uit te bouwen, hebben we jouw kennis, talent en passie nodig. 

 

Wat je functie inhoudt:  

• Je behartigt de opvolging van de maandelijkse payrollactiviteiten, zowel vanuit een 

operationele als projectmatige invalshoek. 

• Je bewaakt de maandelijkse loonboekingen en voert de nodige controles uit. 

• Je staat in voor tijdige en correcte aanlevering van de afsluitingsrapportering m.b.t. payroll-

activiteiten en fungeert als eerste aanspreekpunt voor de financiële dienst. 

• Je verzorgt managementrapportering, analyses en prognoses inzake loonkosten. 

• Je behartigt i.s.m. het sociaal secretariaat de informatiedoorstroming naar verschillende 

externe officiële instanties (RSZ, RVA, N.I.S, … ). 

• Je bent expert in je vakgebied en bent aanspreekpunt voor complexe vragen aangaande 

loonkostberekeningen, loonsimulaties,… 

• Je identificeert de mogelijkheden tot optimalisering van de administratieve processen en 

werkorganisatie binnen het geheel van de personeelsdienst maar met prioritaire aandacht 

voor issues gerelateerd aan de cel payroll. 

• Je rapporteert aan de manager payroll en personeelsadministratie. 

 

Wat wij vragen:  

 

• Je beschikt bij voorkeur over een universitair diploma (TEW, handelsingenieur,…) of je kan een 

gelijkwaardige relevante ervaring voorleggen ( bijv. in een sociaal secretariaat ). 

• Je getuigt van een goede kennis van payrolladministratie, inclusief de boekhoudkundige 

verwerking. 

• Je kan bogen op een degelijke parate kennis inzake sociale - en arbeidswetgeving. 

• Je beheerst de courante informaticatoepassingen. Je bent informatica-minded en hebt bij 

voorkeur al ervaring met ERP of HRIS. 

• Je bezit een sterke analytische en cijfermatige aanleg. 

• Je bent communicatief sterk. 



 
• Initiatief en zelfstandigheid typeren je. 

• Je bent voldoende stressbestendig en weet prioriteiten te leggen in de realisatie van je 

doelstellingen. 

 

 

Wat wij bieden:  

• Een boeiende functie in een dynamisch team met ruimte voor initiatief en verdere 

professionele groei. 

• Een degelijk personeelsstatuut met extralegale voordelen zoals groepsverzekering, 

hospitalisatieverzekering, tussenkomst in vervoersonkosten, bedrijfsrestaurant en bijkomende 

verlof- en feestdagen. 

 

 

Interesse? 

Solliciteer dan online via www.uzleuven.be/jobs (vacaturenummer 203381). Reageren kan tot 31 mei 

2015. 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met mevr. Grietje Veeckmans, verantwoordelijke 

rekrutering en selectie via tel. 016 34 48 82 


