
 

De besox groep bestaat uit een erkend sociaal secretariaat, een verzekeringsmakelaar en een AXA 
bankagentschap. Momenteel werken we globaal met een 50-tal medewerkers, waarvan 35 actief in het sociaal 
secretariaat. We verwerken de payroll voor ongeveer 1.250 werkgevers die gezamenlijk 10.000 werknemers 
tewerkstellen. 
 
We hebben kantoren in Knokke-Heist, Antwerpen, Gent, Oostkamp & Oostende en we zijn op zoek naar een 
een payroll consultant voor het verwerken van grote kmo dossiers (minstens 4/5e tewerkstelling) met 
ervaring binnen een sociaal secretariaat. De tewerkstelling kan plaatsvinden in eender welk kantoor. 
 
Je takenpakket bestaat uit: 
- opbouwen van een vertrouwensrelatie met je klanten 
- zorgen voor een vlotte en correcte loon- en tewerkstellingsadministratie van je klanten 
- begeleiden en adviseren van je klanten bij hun vragen (met ondersteuning van onze juristen) 
- bijdragen tot een sterk imago van besox door een klantvriendelijke en persoonlijke aanpak 
 
We verwachten dat je: 
- gepassioneerd bent om aan de slag te gaan bij besox als payroll consultant 
- kennis hebt van de arbeidswetgeving 
- sociaal ingesteld bent en vlot bent in het leggen van contacten 
- autonoom kan werken na je interne opleiding, doch ook een teamplayer bent 
- flexibel en stressbestendig bent 
- Nederlandstalig bent, kennis van het Frans is een groot pluspunt! 
 
Waarom bij besox werken? 
Als groeiende KMO zijn we constant op zoek naar innovatie en stellen we ons graag open en flexibel op. U 
krijgt de mogelijkheid om opleidingen te volgen en de ondersteuning van ons team is verzekerd! Vergader jij 
graag eens op strand? Neem jij graag eens een dagje extra verlof en wil je in een top team terecht komen? 
Dan ben jij de persoon die we zoeken! We zorgen uiteraard ook voor een passend loon met alle mogelijke 
extralegale voordelen! 
 
Wil jij één van onze drijvende krachten worden en zorgen dat ons bedrijf blijft groeien? Neem dan contact op 
met Leen Vandeweege via telefoon 0485/94 51 10 of via e-mail leen.vandeweege@besox.be. 
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