
 

 

Senior Salarisadministrateur 
 8 uur 

 Ben jij als senior salarisadministrateur voortdurend op zoek naar de vraag achter de vraag? Houd jij van het spitten 
in data en het maken van heldere analyses? En ben jij naast je huidige baan nog twee dagdelen per week 
beschikbaar? Dan is dit de baan voor jou! 
 
Wij zijn op zoek naar een ervaren, ambitieuze senior salarisadministrateur. Samen met je collega zorg je voor het 
plannen en organiseren van de maandelijkse salarisbetaling. Je bent van nature een teamplayer en streeft ernaar 
om de processen rondom de salarisadministratie zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen.  
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, controleren en verwerken van (salaris)gegevens. Hierbij 
wordt verwacht dat je verbanden legt met andere P&O data en hier analyses op uitvoert. Je doet 
verbetervoorstellen en legt deze vast in beleid. Je ontwikkelt richtlijnen, procedures en protocollen en bent met 
jouw ervaring de vraagbaak voor zowel management als collega’s.  
 
Tot slot ben je iemand die voortdurend op zoek is naar verbetering, dit komt tot uiting in jouw deelname dan wel 
het leiden van (grote) projecten. Het aanspreekpunt voor externe instanties, dat ben jij.  
Beschik jij over goede sociale vaardigheden en ben je doortastend, onderzoekend, analytisch sterk en zeer 
nauwkeurig? Dan ben jij de senior salarisadministrateur die wij zoeken!  
 
Wat verwachten wij van jou 
• HBO werk- en denkniveau, aangevuld met minimaal het Praktijkdiploma Loonadministratie 
• minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in de gezondheidzorg 
• recente kennis en ervaring met HR Core Beaufort, Payroll Gemal en Youforce  
• kennis van actuele wet- en regelgeving waaronder de cao VVT 
 
Om bij Het Spectrum te kunnen werken, ben je verplicht om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) in te 
leveren. De aanvraagkosten vergoeden we achteraf. 
 
Wat kun je van ons verwachten 
• Je salaris ligt conform de cao VVT (FWG 50) tussen € 2.554,- en € 3.707.- bruto per maand op basis van 36 uur 

per week. Inschaling vindt plaats naar relevante werkervaring. 
• Een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband  

  
Ben je geïnteresseerd 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Elja Korevaar, sr. personeelsadviseur, 078-6172333. 
Solliciteer uiterlijk 8 maart via het online sollicitatieformulier op www.werkenbijhetspectrum.nl. De eerste 
gesprekken vinden online plaats op 16 maart. De tweede gesprekken vinden plaats op locatie op 22 maart. 
 

Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang op deze procedure 
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