
 

Nayak Aircraft Services 
 

Nayak ondersteunt in het onderhoud van Airbus, Boeing en Embraer vliegtuigen. Opgericht 1974, Nayak Aircraft 
Service is een onafhankelijke MRO gespecialiseerd in het maximaliseren van vliegtuig prestaties. Operationeel in 
diverse Europese landen en Rusland biedt het onderhoud aan meer dan 100 vliegtuigmaatschappijen. 
 
Voor ons hoofdkantoor in Lijnden zijn wij op zoek naar een  

 

(Junior) internationale salarisadministrateur m/v (Parttime of Fulltime) 
 
De afdeling Finance bestaat momenteel uit een Finance Director, meerdere Accounting Officers en een senior 
salarisadministrateur. 
 

Als onze salarisadministrateur ben je de spil in de (inter)nationale salarisadministratie die meerdere landen 

omvat waar +/- 120 medewerkers werkzaam zijn (weer groeiende).  

 

Als Salarisadministrateur ben je verantwoordelijk voor:  

• Het verzamelen, controleren en tijdig aanleveren van alle mutaties die van belang zijn voor de 

nationale- en internationale payroll verwerking.  

• Aanspreekpunt voor medewerkers voor vragen en/of opmerkingen over het salaris.  

• Aanspreekpunt voor leidinggevenden met betrekking tot salarisadministratie (deelname aan overleg 

met HR). 

• Informeren van medewerkers betreffende hun (fiscale) positie. 

• Opleveren van specifieke calculaties t.b.v. managementinformatie. 

• Kritisch bekijken van huidige processen en doen van voorstellen tot verbetering van deze processen. 

• Juiste afdrachten van belastingen, sociale premies en pensioenen in alle landen. 

• Aanvragen A1 formulieren, belasting certificaten in alle landen. 

• Opzetten salarisadministraties op nieuwe locaties in andere landen.  

• Controleren van pensioennota’s. 

• Aan- en afmelden van werknemers bij pensioenfondsen (bij in- en uitdiensttreding). 

 

Wat vragen wij: 

• Minimaal 2 jaar relevante en recente werkervaring in een internationale salarisomgeving; 

• Minimaal MBO denk- en werk niveau; 

• In bezit van PDL is een vereiste; 

• Uitstekende beheersing (mondeling en schriftelijk) van zowel de Nederlandse als Engelse taal; 

• Kennis en of ervaring met Exact is een pré; 

• Goede kennis van het Officepakket, voornamelijk Excel; 

• Pro- actieve houding; 

• Accuraat en stressbestendig. 

 

 



 

Wat bieden wij jou? 

• Parttimebaan (minimaal 24 uur) of fulltimebaan 

• Doorgroeimogelijkheden 

• Werken in een dynamische en informele werkomgeving  

• 27 vakantiedagen, plus 13 ATV dagen (obv fulltime) 

• Arbeidsvoorwaarden conform: Pensioenregeling PME en Cao Metalektro 

Ben je net afgestudeerd? Ook dan nodigen wij je uit om te solliciteren. 

 

Ben je geïnteresseerd? Stuur je motivatiebrief en CV voor 16 januari 2022 naar 

vacancies@nayak.nl  

mailto:vacancies@nayak.nl

