
 

Je denkt  
aan een baan als… 

(senior) medewerker personeels- en 

salarisadministratie (minimaal 24 uur) 

Je weet wat je doet 

 je hebt werkervaring op het gebied van salarisadministratie en bij voorkeur ervaring met de 

systemen van Visma / Raet (HR Core Education); 

 je verzorgt in teamverband een deel van de personeels- en salarisadministratie van de bij ons 

aangesloten scholen, zoals het verwerken van vervangingen, toepassen van rechtspositionele 

regelingen, uitvoeren van administratieve processen en het onderhouden van het (digitale) 

personeelsdossier; 

 je beantwoordt vragen over de mutaties die je hebt verwerkt; 

 je hebt HBO denk- en werkniveau (en bent in het bezit van minimaal een MBO+ diploma).  

 

Je staat voor wie je bent 

 Je werkt accuraat en gestructureerd. Je weet waar je over praat en als je het niet weet, ben je 

leergierig genoeg om een antwoord te zoeken. Je bent stressbestendig en flexibel. Je staat 

voor de kwaliteit van je werk. We kunnen op je bouwen en onze schoolbesturen ook! 

 Je kunt gemakkelijk contacten leggen en je vindt het prettig om samen te werken (al kun je 

ook goed zelfstandig werken). Je bent belangstellend, respectvol, denkt om je collega’s en 

bent betrokken.  

 Je zegt het als je ziet dat dingen beter kunnen. Je durft verantwoordelijkheid te nemen en je 

wilt je werk goed uitvoeren. Bovendien heb je ambitie om jezelf te ontwikkelen. Je bent 

enthousiast, ziet je kansen en zet je in om beter te worden. Misschien dat je in de toekomst 

wel door wilt groeien naar andere werkzaamheden! 

 

We staan voor je klaar 

We bieden een leuke, afwisselende baan in een dynamische werkomgeving met een prettige 

werksfeer! Op de functie is de cao-PO van toepassing. Daarnaast bieden we uitstekende 

secundaire arbeidsvoorwaarden en opname in het ABP-pensioenfonds. We zoeken iemand met 

enkele jaren werkervaring. Is dat niet zo, maar heb je ambitie om jezelf te ontwikkelen? Laat het 

ons weten: wie weet passen we tóch bij elkaar!   

 

Informatie/sollicitatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Reinier Onvlee, hoofd Personeel & 

Salarisadministratie (06-15522871), of Carola Haakmeester, plaatsvervangend hoofd 

(0522-252299). Kijk ook eens rond op onze website, dan zie je wie we zijn, wat we doen en hóe 

we het doen!  

 

Wil je solliciteren? Stuur dan je CV met korte motivatie per e-mail naar: 

vacaturesps@onderwijsbureau-meppel.nl o.v.v. vacature (senior) medewerker personeels- en 

salarisadministratie (minimaal 24 uur) 
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