
 

 

 

 

 

Let’s connect… 

 
Ben je op zoek naar een functie waar je kan bijdragen aan de verdere groei van 
een bedrijf in volle expansie? Aarzel dan niet en lees verder! 

 

Wie zijn we? 

 
BKM biedt kwalitatieve ICT-oplossingen aan in 4 domeinen. Unified Communications & Collaboration 

(UCC) solutions, IT solutions, Document & Visual solutions en Connectivity solutions. We werken 

volgens het one-stop-shop principe. Met meer dan 20 jaar ervaring zijn wij uitgegroeid tot een 

betrouwbare referentie in de markt. 230 medewerkers, verspreid over onze kantoren in Hasselt, 

Steenokkerzeel en Gent zijn specialisten met ervaring en vakkennis die dagelijks het beste van zichzelf 

geven voor onze 16.000 klanten.  

 

‘We connect. We care.’ Dat is waar wij elke dag voor tot het uiterste gaan. Met de juiste kennis van 

zaken en volgens de laatste nieuwe technologieën neemt BKM alle tijdrovende ICT-vraagstukken van 

een onderneming uit handen. Onze klant kan vertrouwen op ons one-stop-shop principe. Zo kan hij 

zich volop focussen op zijn kerntaken. 

 

Wil jij ons HR-team versterken? We zijn op zoek naar een:  

  

HR OFFICER (M/V) 
Verantwoordelijke payroll en personeelsadministratie  

 

Wat moet je doen? 

 

▪ Je bent verantwoordelijk voor de correcte uitvoering en coördinatie van de totale 

personeelsadministratie; 

▪ Je staat in voor het beheer van de lonen en werkt nauw samen met het sociaal secretariaat en de 

interimkantoren teneinde de correcte en tijdige uitbetaling te waarborgen; 



▪ Je beheert de personeelsdossiers, beantwoordt vragen van medewerkers en fungeert als 

aanspreekpunt en vertrouwenspersoon; 

▪ Je behartigt de volledige flow van de personeelsadministratie (ziekte, verlof, mutualiteiten, 

wagenpark, …) teneinde de personeelsmiddelen efficiënt in te zetten;  

▪ Je adviseert het management in sociale en fiscale aangelegenheden en de beheersing van de 

loonkosten vanuit sociaal- en arbeidsrechtelijk standpunt teneinde maximaal gebruik te maken 

van de aangeboden overheidsmaatregelen en subsidies; 

▪ Je onderhoudt jouw vakkennis om de groei van het bedrijf maximaal te ondersteunen; 

▪ De standplaats is Steenokkerzeel, maar je verplaatst je ook regelmatig naar de andere vestigingen.  

 

Wie zoeken we?  

 
▪ Je bent een expert in jouw vakgebied en beschikt bij voorkeur over een Bachelor of Master 

diploma, aangevuld met minimaal 5 jaar ervaring op het vlak van personeels- en 

loonadministratie; 

▪ Vertrouwdheid met een dienstverlenend bedrijf en/of affiniteit met ICT is uiteraard een groot 

voordeel; 

▪ Je houdt van een no nonsens cultuur waar gezond verstand primeert en er steeds gezocht wordt 

naar de professioneel en pragmatisch beste oplossing;  

▪ Je bent communicatief sterk, servicegericht en helpt je collega’s graag in woord en daad; 

▪ Je herkent jezelf in de waarden van BKM; 

▪ Je bent goed tweetalig (N/F). 

 

Wat bieden we? 

 

▪ Een boeiende functie met ruime verantwoordelijkheid en zelfstandigheid binnen een dynamische 

organisatie in volle expansie; 

▪ Een enthousiaste en open bedrijfscultuur met duidelijke waarden en ambities; 

▪ Een correct salaris (inclusief bedrijfswagen en extralegale voordelen), in overeenstemming met de 

functie en jouw ervaring.  

 
Hebben we een klik? 
 
Stuur dan meteen je CV en motivatiebrief met referentie “HR Officer” naar hello@bkm.be. We 

behandelen je kandidatuur zo snel mogelijk en met de nodige discretie.  

 

BKM nv  
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