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Sustainable Textile Innovation 

De familiale groep DS TEXTILE PLATFORM, bestaat al meer dan 120 jaar en is vooral actief in de automotive- en eventsector. 
Actueel telt de organisatie 300 medewerkers en beschikt, naast verschillende verkooporganisaties in binnen- en buitenland, over 
drie productiesites: 

• DS FIBERLINK, extrusie van polyestervezel en productie van vilt, (hoofdzetel, Dendermonde) 

• DS Fibras de México extrusie van polyestervezel (Aguascalientes, México), 

• SOMMER NEEDLEPUNCH, voor naaldvilt tapijt (Baisieux, Frankrijk). 

Doorgedreven productontwikkeling, permanente vernieuwing, service & flexibiliteit zijn de sleutels tot het succes van DS TEXTILE 
PLATFORM. Gestart van een persoon die vodden recupereerde, zijn we uitgegroeid tot een internationale speler waarbij 
circulariteit nog steeds centraal staat in ons verhaal en onze manier van produceren. 
Voor de vestiging in Dendermonde zijn we op zoek naar een (m/v/x): 
 

Payroll & HR Officer  

 

Functie  

• Je zorgt voor een correcte payroll binnen internationaal bedrijf met een full-continue productieomgeving. 

• Op termijn sta je samen met je collega in voor de volledige personeelsadministratie van A tot Z voor een 100-tal 
medewerkers in Dendermonde. 

• Je helpt mee om bestaande HR-procedures op te volgen, te optimaliseren, nieuwe tools te introduceren of je werkt nieuwe 
procedures uit. 

• We zitten op HR-gebied in een transitie-fase, een nieuwe personeelsplanning en tijdsregistratie. Dit geeft je de kans om je 
stempel te drukken op het beleid.  Maar flexibel zijn binnen deze dynamische omgeving is ook een must. 

 Profiel   

• Je hebt een relevante opleiding en je hebt minimum 5 jaar ervaring in een HR afdeling. 

• Je bent communicatief, organiseert vlot en brengt op een constructieve manier zaken aan en voert veranderingen door. 

• Je kan zelfstandig werken en neemt initiatief, je werkt graag nauwkeurig, je bent administratief sterk en je kan discreet 
omgaan met informatie. 

• Je bent sterk in cijfers en kan vlot overweg met Excel. 

• Ervaring met buitenlandse tewerkstelling is een pluspunt. 

• Kennis van payroll-software Eblox en ervaring met UKG (Workforce Ready) is een voordeel. 

• Ervaring in PC 214 en PC 120 is ook een pluspunt. 

 Aanbod  

• Je maakt deel uit van een dynamisch familiebedrijf dat in volle internationale expansie is. 

• Een voltijdse arbeidsovereenkomst van 39 uur per week met 10 extra verlofdagen.  

• Groeps- en hospitalisatieverzekering. 

• Maaltijdcheques t.w.v. € 8 per dag. 

• Gsm en laptop. 

• Flexibele werkuren en verlofregeling in samenspraak met je collega’(s). 

• Mogelijkheid tot thuiswerk. 

• We bieden je een marktconform salaris met extra legale voordelen. 

Interesse in deze job ?  

Neem dan zo snel mogelijk contact op met De Saedeleir Midas via HR@dstg.com of 0476/80.52.60. Meer info over ons bedrijf vindt 
u op www.dstg.com  
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