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HR & Payroll Manager 

 

Wie zijn we? 

LEM Oostende-Brugge NV zorgt voor de exploitatie van de luchthaven in Oostende. 

Onze internationale luchthaven levert elke dag diensten op het vlak van 

infrastructuur, communicatie, veiligheid en beveiliging aan klanten zoals passagiers, 

luchtvaartmaatschappijen en concessiehouders.  

 

De functie 

Als HR & Payroll Manager, sta je aan het hoofd van de HR afdeling van de 

luchthaven Oostende – Brugge en van de luchthaven Antwerpen. Je bent 

sparringpartner voor het management en je zet het HR beleid uit. Daarnaast ben je 

verantwoordelijk voor de payroll en voer je deze ook uit van A-Z voor beide 

luchthavens. 

 

Je belangrijkste taken zijn: 

• HR Management 

o Je bent lid van het Management Committee (shared service); 

o Je hebt de leiding over verschillende HR Projecten; 

o Je zet een strategisch HR beleid uit; 

o Je hebt een adviesfunctie op HR-vlak naar het management en de 

directie; 

o Je bent verantwoordelijk voor de syndicale relaties en het 

organiseren van overlegmomenten; 

o Je bent verantwoordelijk voor de organisatie ontwikkeling; 

o Je bent gemiddeld één dag per week aanwezig in de luchthaven van 

Antwerpen; 

o Je volgt het HR budget op; 

o Je onderhoudt contacten met externe HR partners; 

o Je hebt een nauwe samenwerking met de Soft-HR Specialist, waar je 

ook leiding aan geeft;  
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• Payroll / Hard HR 

o Je bent verantwoordelijk voor de payroll van A – Z; 

o Je bent de expert van ons HRM-systeem en ondersteunt andere 

gebruikers; 

o Je staat in voor rapportering (finance, KPI, dashboards, …); 

o Je bent het eerste aanspreekpunt voor alle HR gerelateerde vragen; 

o In samenwerking met de planners per afdeling zorg je voor correcte 

planningen; 

o Je bent op de hoogte van de actuele sociale wetgeving; 

o Je werkt samen met het finance departement bij de opmaak van 

verschillende dossiers; 

o Je staat in voor de personeelsadministratie; 

 

Jouw profiel 
 

• Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma; 

• Je hebt een uitgebreide ervaring in payroll van A-Z; 

• Je hebt ervaring met leidinggeven of met een managementfunctie; 

• Je houdt van de combinatie tussen strategisch denken en operationeel werk; 

• Je bent analytisch ingesteld en cijfermatig denken schrikt je niet af; 

• Je bent assertief; 

• Je bent positief ingesteld en je kan je communicatiestijl aanpassen naargelang 

de situatie en gesprekspartner; 

• Je kan snel beslissingen nemen; 

• Je hebt een goede kennis van Nederlands en Engels. Kennis van het Frans is 

een pluspunt;  

 

Aanbod 

Je komt terecht in, ongetwijfeld(!), één van de meest leuke, boeiende en uitdagende 

sectoren, namelijk de luchthavensector!  

Je werkt samen met gepassioneerde collega’s in een familiale sfeer. Daarnaast krijg 

je de kans om het HR-beleid uit te zetten en je technische competenties verder te 

ontwikkelen. Dit alles aangevuld met een marktconforme verloning met extra legale 

voordelen. 
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Hoe solliciteren? 

Gelieve je CV en motivatiebrief per mail te versturen naar jobs@ostendairport.aero.  

mailto:jobs@ostendairport.aero

