
RELATIEBEHEERDER
Waarom zou je willen 

werken bij Payned?
Wat doe je bij Payned? Wie ben jij?

Kom er bij!

Mail je motivatiebrief en Curriculum Vitae naar Sander Schaeffer via s.schaeffer@payned.nl.  
Eerst meer weten? Bel dan even met Sander op nummer 0522-746746. 

INTERESSE?

Word JIJ onze nieuwe collega?! WIJ (Sander, Geesje, Alice, Lisanne, Manouk en kantoorhond 
Mexx) willen er graag een enthousiaste, vrolijke collega bij! Er is binnen Payned payrolling in 

Staphorst namelijk een plekje vrij voor een

Misschien wel omdat 
Payned het leukste 
bedrijf van Nederland 
is! Waar kun je immers 
de dag met een kopje 
koffie starten, lunchen 
op een dakterras en 
samenwerken als een 
hecht team? Zo stoppen 
we op vrijdagmiddag 
iets eerder met 
werken en luiden we 
samen het weekend 
in. Je pakt je eigen 
verantwoordelijkheid 
en beslist mee over 
allerlei zaken. Dat 
maakt ons werk leuk. 
Elke dag weer.

Payned payrolling is 
een landelijk werkende 
HR-dienstverlening. Jij 
hebt een eigen klanten-
portefeuille waar je het 
vaste aanspreekpunt voor 
bent. Je hebt hiervoor veel 
contact met de klant. Je 
wordt in onze eigen Payned 
Academy opgeleid tot een 
volleerd relatiebeheerder. 
Wil jij zelf vooruit, dan zijn 
wij er om je een zetje te 
geven.  Wij gaan ver voor 
onze klanten en willen hun 
verwachtingen overtreffen. 
Als jij jouw kwaliteiten 
daarbij kunt inzetten, zijn 
wij een ideale combinatie.

Jij bent enthousiast, neemt de klant bij de 
hand en je deelt je kennis en passie. Je bent 
een teamplayer die houdt van een uitdaging, je 
wilt jezelf beter maken en je bent beschikbaar 
tussen de 24/40 uur. Heb je al eerder bij een 
payrollorganisatie gewerkt of heb je ervaring 
met HelloFlex, dan heb je een streepje voor!

Wij hebben al eerder de stap gezet om hier 
te komen werken. En dat gunnen wij jou ook! 
Want we zijn na veertien jaar nog steeds 
groeiende. Dat komt omdat wij onze stinkende 
best doen om onze klanten bij te staan op het 
gebied van payrolling voor hun medewerkers. 
En daarin gaan we heel ver. Maar het komt ook 
omdat Payned regelmatig andere bedrijven 
start of overneemt. Daardoor ontstaan er voor 
jou weer nieuwe mogelijkheden om door te 
groeien.


