
 
 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor 

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten 

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

SENIOR SALARISADMINISTRATEUR m/v  
Wegens vertrek van de huidige functionaris, zijn we voor de salarisadministratie op zoek naar een senior 

salarisadministrateur. Deze collega werkt onder hiërarchische verantwoording van de teamleider financiën 

en werkt nauw samen met een collega salarisadministrateur. 

De senior salarisadministrateur houdt zich onder andere bezig met het inrichten en het uitvoering geven aan 

de salarisadministratie van Baanbrekers in de breedste zin van het woord. Het accent ligt hierbij op zowel 

een adviserende als operationele rol.  Daarbij is de medewerker verantwoordelijk voor het opstellen van 

rapportages, overzichtelijk, analyses en verantwoordingsdocumenten. Ook het aanleveren van onder andere 

infomarie voor jaarrekeningen en begroting.  

Ook is de functionaris bezig met diverse aspecten van pensioenen, zoals afdrachten pensioenpremies, maar 

ook al begeleider van pensioenvraagstukken op werkgevers- als werknemers niveau. 

De senior salarisadministrateur volgt wijzigingen in wet- en regelgeving, arbeidsvoorwaardenregelingen en 
pensioenen, past deze toe en/of adviseert hierover het management. Daarnaast adviseert de functionaris de 
teamleider financiën over de inrichting en inhoud van de administratieve processen en systemen m.b.t. 
salarisadministratie een is een aanspreekpunt voor complexe zaken m.b.t. salarisadministratie. 
 
> WIJ VRAGEN: 
 

 HBO-werk en denkniveau op financieel gebied, aangevuld met opleidingen op het gebied van 
loonadministratie (PDL en/of VPS) 

 uitstekende kennis en beheersing van de voor de taken benodigde automatiseringsprocessen 

 Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen en 
pensioenen. 

 goede uitdrukkingsvaardigheid 

 accuraat 

 analytisch 

 klantbetrokkenheid 

 Sterke persoonlijkheid (passend in het team) 
 
> WIJ BIEDEN: 
  

 Een baan voor 32 tot 36 uur per week.  

 Salaris op basis van functionele schaal 9 (variërend tussen 2591 en 3805 euro bij een fulltime 
dienstverband). Inschaling is mede afhankelijk van jouw opleiding en ervaring, waarbij eveneens de 
aanloopschaal van toepassing kan zijn.  



 
 

 

 Een modern pakket aan arbeidsvoorwaarden (denk aan koop en verkoop van verlof, fietsenplan, 
opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, Individueel Keuze Budget).  

 Een aanstelling voor 12 maanden, met bij goed functioneren een verlenging, met uitzicht op een vast 
dienstverband  
 

 

> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 

 Wil je meer weten over Baanbrekers? Kijk dan op www.baanbrekers.org.  

 Wil je meer weten over deze functie? Bel of mail naar Thomas van der Hoeven, teamleider financiën,  
T:  0416-671506, E: thomasvanderhoeven@baanbrekers.org  

 Wil je solliciteren? Mail je brief en CV dan voor 9 oktober 2019 naar sollicitatie@sbw-waalwijk.nl. Wil 
je een brief sturen? Dat kan ook: SBW, t.a.v. P&O, Postbus 266, 5140 AG Waalwijk.  
Vermeld het vacaturenummer: 19-30. 

 

Wij vragen deze vacature tegelijkertijd intern en extern uit.  

Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. Een assessment kan deel uitmaken 

van de procedure. 
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