
 
 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor  

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de  

gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

ALLROUND SALARISADMINISTRATEUR  
In verband met het vertrek van onze collega zijn we op zoek naar een nieuwe, allround salarisadministrateur. 

In je nieuwe functie bij Baanbrekers verzorg je samen met je collega-salarisadministrateur de 

salarisadministratie van meer dan negenhonderd collega’s. Zo is geen dag hetzelfde en maak je iedere dag 

weer het verschil! 

 

> TAKENPAKKET: 

 Binnen je takenpakket valt het inrichten van en het uitvoering geven aan de salarisadministratie van 
Baanbrekers in de breedste zin van het woord.  

 Operationeel ben je verantwoordelijk voor het opstellen van diverse rapportages en analyses en ben 
je de spin in het web bij het aanleveren van salarisgerelateerde informatie voor begroting en 
jaarrekening. Dit alles doe je onder eindverantwoordelijkheid van de teamleider financiën. 

 Verder volg je de ontwikkelingen in de diverse cao’s, relevante wet- en regelgeving, 
arbeidsvoorwaardenregelingen en pensioenen.  

 Je past je kennis toe en treedt hierbij tevens op als adviseur voor zowel je collega’s, de teamleider 
financiën als de directie. 

 
> WIJ VRAGEN: 

Om iedere dag weer het verschil te maken in onze organisatie beschik jij over enkele specifieke competenties. 

Eén van jouw kenmerken is dat je een sterke persoonlijkheid hebt. Je bent accuraat, analytisch en bent 

communicatief goed onderlegd. Verder heb jij: 

 hbo werk- en denkniveau inzake loonadministratie (PDL en/of VPS is een pre); 

 actuele kennis van loonbelasting, sociale verzekeringen, cao, pensioen, et cetera; 

 kennis van geautomatiseerde systemen (ADP is een pre). 
 

> WIJ BIEDEN: 

 Je komt te werken in een prettige, informele werkomgeving die volop in beweging is en waarbij de 
mens centraal staat!  

 Wij bieden je, naast deze uitdagende functie waarbij je de ruimte krijgt voor initiatief en 
verantwoordelijkheid, het volgende:  

o een fulltime dienstverband op basis van 36 uur per week. Parttime mogelijk in overleg; 
o een bruto salaris tussen 2.675 en 3.929 euro; 
o een modern pakket aan arbeidsvoorwaarden (denk aan koop en verkoop van verlof, 

fietsenplan, opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, Individueel Keuze Budget). 

> 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 met Thomas van der Hoeven, teamleider financiën, 0416 67 15 06 of 
thomasvanderhoeven@baanbrekers.org.  
 
Wil je solliciteren?  
Mail je brief en CV voor 29 november a.s. naar sollicitatie@sbw-waalwijk.nl.  
Vermeld het vacaturenummer: 19-30. 

Deze vacature vragen wij tegelijkertijd intern en extern uit.  

Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. 

Een selectie-assessment kan deel uitmaken van de procedure. 
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