
Heb je ruime kennis van het arbeidsrecht en enkele jaren relevante werkervaring? Kom dan ons 

multidisciplinaire team versterken! Wij hebben een uitdagend pakket aan dienstverlening, waarin jij 

jezelf nog volop kunt ontwikkelen. Groei jij met ons mee?  

Voor de uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een: 

Juridisch medewerker   

Jouw uitdaging 

Als Juridisch medewerker: 

 adviseer en ondersteun je werkgevers en collega’s, zowel reactief als proactief, op het gebied 

van arbeidsrecht, sociale zekerheid en beloning 

 adviseer je over arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden en stel je deze ook zelf op 

 is je kennis van CAO’s en wet- en regelgeving up-to-date en adviseer je op basis daarvan 

 adviseer je over ontslagtrajecten en (kleine) reorganisaties 

 werk je samen in een team van salarisadministrateurs, HR-adviseurs en juristen 

 Jouw profiel 

 Je hebt hbo werk- en denkniveau en enkele jaren relevante werkervaring 

 Je hebt ruime kennis van het arbeidsrecht en bij voorkeur een brede HR-achtergrond 

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden 

 Je kunt snel schakelen en planmatig werken 

 Je bent leergierig, blijft graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen 

 Je neemt initiatief en bent oplossingsgericht 

 Je bent cliënt- en resultaatgericht ingesteld 

 Wij bieden: 

Fiscount Loonservice biedt een afwisselende functie in een stimulerende werkomgeving. 

Salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring. Wij staan garant voor een fijne werksfeer, 

goede arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden. 

Organisatie 

Fiscount Loonservice is gevestigd in Veenendaal en richt zich op de brede en praktische kant van 

alles wat met salarisverwerking te maken heeft: tijdelijke waarneming, ondersteuning of volledige 



verwerking (uitbesteding). Wij werken hoofdzakelijk voor accountants-, administratie- en 

belastingadvieskantoren, waarvoor wij doorgaans de complete loonadministratie van hun klanten 

verzorgen. 

Informatie en sollicitatie 

Meer informatie? Bel dan met René Pater (06-29566819). 

Je sollicitatie met cv kun je mailen naar rpater@fiscountloonservice.nl. 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


