
 

 

               
   
Het Regional Jet Center (RJC) is verantwoordelijk voor het in opdracht uitvoeren van het onderhoud van 
de KLM Cityhopper vloot en vliegtuigen van andere klanten. Het is een professionele organisatie welke 
door de specifieke cultuur een gewaardeerd onderdeel is binnen de AF/KLM groep. Bij het RJC werken 
ca. 220 medewerkers. Er wordt enthousiast en op betrokken wijze samen gewerkt met als uitgangspunt 
de 5 kernwaarden; betrouwbaarheid, leiderschap, ondernemerschap, verbondenheid en trots.   

 
De afdeling Human Resources (HR) ondersteunt zowel het Regional Jet Center, als ook Martinair 
Holland N.V. en de Martinair Vliegschool door een adequaat HR beleid en een proactieve uitvoering van 
HR taken. De afdeling is onderverdeeld in: HR Advies, HR Support en Pensioen. Het HR Support Team 
geeft ondersteuning aan de 3 organisaties op het gebied van uitvoering van regelingen, protocollen, 
arbeidsvoorwaarden en de cao’s. Daarnaast verzorgt het team de bijbehorende administratieve 
verwerking. Wij zijn op zoek naar een: 
 

 

MEDEWERKER HR EN SALARISADMINISTRATIE  
(0.8 – 1 FTE, TIJDELIJK 1 JAAR) 

 
Functieprofiel 

 Verzorgen van een correcte en tijdige personeels- en salarisadministratie  

 Verwerken van mutaties in de personeelsinformatiesystemen en dossiers, (w.o. salarissen, 
arbeidsovereenkomsten, verzuimadministratie) 

 Invoeren en controleren van de vaste en variabele salarisgegevens 

 Aansturen van de salarisverwerker (RAET) voor het tijdig aanleveren en controleren van mutaties 

 Aanspreekpunt voor medewerkers (Martinair, RJC en MVVL), specialisten en management.  

 Opstellen van rapportages t.b.v. periodieke management informatie  

 Adviseren over en zorg dragen voor borging van de administratie en salaris technische uitvoering 
van wet- en regelgeving 

 Doen van voorstellen ter structurele verbetering van de administratieve HR processen 

 Rapporteert aan het Hoofd HR. 

 
Functie-eisen 

 MBO werk- en denkniveau met minimaal 3 jaar relevante werkervaring (HR/ salaris) 

 Beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden 

 Kan goed plannen en organiseren, is gericht op resultaat en samenwerking 

 Is in staat om prioriteiten te stellen, werkt accuraat en discreet 

 Heeft een klantgerichte, flexibele instelling en beschikt over analytisch denkvermogen 

 Ervaring met relevante IT tooling (MS Office, Youforce) is een pré 

 Beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

 
Voor aanvullende informatie over de vacature kun je contact opnemen met Monique Dekker, HR 
Adviseur, tel. 06 50460554. 
 
Belangstellenden voor deze functie verzoeken wij zo snel mogelijk te reageren, uiterlijk voor 24 
november 2017. Email jouw sollicitatiebrief, voorzien van een curriculum vitae, onder vermelding van 
vacaturenaam naar: hr-support@martinair.com 
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