
 

 

Biscuit International is de Europese leider in de private label koekmarkt en toonaangevend door onder 
andere de focus op productinnovatie. Het hoofdkantoor, gevestigd in Parijs, leidt de organisatie van 
meer dan 2.400 medewerkers en een omzet van meer dan € 530 miljoen. In 2020 verwierf Platinum 
Equity de aandelen in Biscuit International. Zij ondersteunt de organisatie in haar plannen om het 
productaanbod en haar internationale bereik verder uit te breiden, zowel organisch als via aanvullende 
investeringen. Biscuit International is ontstaan in 2016 als resultaat van de combinatie tussen Poult 
(de Franse leider) en Banketgroep (Nederland). Als toonaangevend consolidatieplatform in Europa 
verwierf de groep in 2018 A&W (Duitsland), Stroopwafel & Co (Nederland), Northumbrian Fine Foods 
(Verenigd Koninkrijk) en Arluy (Spanje) en in 2019 Aviateur (Nederland). 

Meer dan de helft van het totale volume van Biscuit International wordt door de Nederlandse fabrieken 
geproduceerd. De Banketgroep en Aviateur Banketbakkerijen B.V. (Biscuit International Netherlands) 
produceren in haar 11 industriële banketbakkerijen een ruim assortiment die in binnen- en buitenland 
verkocht worden. Voor ons hoofdkantoor in Broek op Langedijk (nabij Alkmaar) zijn wij i.v.m. de 
integratie van Banketgroep en Aviateur op zoek naar een: 

Salarisadministrateur (32-40 uur per week) 

De functie 
Je verzorgt de salarisadministratie van de medewerkers van Banketgroep met behulp van ADP. De 
basis hiervan is de klokuren registratie en de personele mutaties. Je controleert de geregistreerde 
uren (er vindt ook een controle n de fabrieken plaats) en de facturen van de uitzendbureaus. 
Daarnaast ben je onderdeel van het projectteam dat gaat toewerken naar een uniform klokuren-, HR- 
en een hieraan gekoppeld salarissysteem voor de geïntegreerde organisaties met in totaal 900 
medewerkers. Ook zorg je ervoor dat de pensioenregistratie en het wagenparkbeheer op orde zijn. 
Voor vragen over verlof, salaris, salarisstroken etc. ben jij het aanspreekpunt. Hierbij bewaak je de 
kwaliteit van de gegevens en draag je zorg voor een correcte aansluiting tussen de financiële- en 
salarisadministratie. Je maakt onderdeel uit van de HR afdeling (totaal 6 medewerkers) en rapporteert 
aan de HR Director. 
 
Wat vragen wij? 

• MBO-werk- en -denkniveau; 

• Minimaal 5 jaar ervaring als salarisadministrateur, payroll specialist of een vergelijkbare 
functie; 

• Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL); 

• Ervaring in het werken met ADP en Salar is een pré; 

• Ervaring met tijdsregistratiesystemen in een produktie omgeving is een pré; 

• Up to date fiscale know-how, BI faciliteert dit dmv training/scholing ed; 

• Up-to-date kennis van wet- en regelgeving; 

• Je kunt gestructureerd en werkt accuraat ; 

• Je bent communicatief vaardig; 

• Je bent integer en zelfstandig; 



• Je bent enthousiast en gedreven. 

Wat bieden wij? 
Bij Biscuit International Nederlands werk je met 900 collega’s die gedreven zijn om elke dag de 
handen uit de mouwen te steken. Je werkomgeving is nuchter en informeel. We bieden je een 
zelfstandige functie, met volop ruimte voor persoonlijke inbreng en ontwikkeling. Je 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Zoetwaren.  
 
Wij maken graag kennis 
Heb je interesse in deze vacature? Dan maken we graag kennis met je. Solliciteren kan via onze 
website www.biscuitinternational.com/nl/kom-bij-ons/ of per mail naar hrbol@biscuitinternational.com. 
Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Nienke van der Harst, HR Director, via 
telefoonnummer 06-46037452 
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