
 

 

Profielschets medewerker 
salarisadministratie 
 
op het bestuurskantoor van PlatOO 

• Functie 0,6 i.v.m. vertrek huidige medewerker 

Aanstelling voor een jaar die bij goed functioneren leidt tot een vaste 

aanstelling 
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Gaat jouw hart sneller kloppen van een correct salaris voor je collega’s, dan zijn wij op zoek 

naar jou! Vanwege het vertrek van een collega zijn wij op zoek naar een nieuwe collega: 

Medewerker salarisadministratie op het bestuurskantoor PlatOO  
 

Stichting PlatOO is een schoolbestuur voor openbaar en algemeen toegankelijk 

basisonderwijs. De stichting heeft 15 scholen en staat onder leiding van een eenhoofdig 

College van Bestuur. De stichting werkt volgens het Raad van Toezichtmodel. De dagelijkse 

leiding en het onderwijskundig leiderschap op de scholen liggen in handen van een 

directeur. Iedere school heeft een eigen directeur.  

 

Je gaat werken op het stafbureau, dit is de bovenschoolse organisatie van PlatOO. De staf 

bestaat uit algemene-, financiële en personele (beleids)formatie en een 

bestuurssecretariaat. Bovendien werken er op bovenschools niveau verschillende collega’s 

aan korte en langdurende projecten o.a. op het gebied van onderwijsinnovatie, 

hoogbegaafdheid en ICT. 

 

Waar ben je dagelijks mee bezig?  
• Het verwerken van de volledige loonadministratie; 

• Het te woord staan van collega’s (op de scholen en bovenschools) met salarisvragen; 

• Het opstellen van aktes; 

• Het inlezen en controleren van vervangingsdienstverbanden; 

• Het opstellen van management informatie; 

• Het maken van administratieve processen voor het handboek AO; 

• Het verstrekken van informatie aan derden (UWV, Participatiefonds, Senzer) 

 

Wat wij vragen van jou  
• Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau; 

• Een afgeronde opleiding Praktijk Diploma Loonadministratie (PDL) is een pré; 

• Je hebt affiniteit met cijfers en beschikt over gedegen kennis van (salaris-)systemen 

(voorkeur Afas Profit); 

• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken; 

• Beschikt over vaardigheden in het werken met Word, Excel, Google; 

• Je houdt ervan om processen te digitaliseren en te optimaliseren; 

• Je beschikt over communicatieve vaardigheid en adviesvaardigheid naar directeuren en 

medewerkers in woord en geschrift; 

• Je bent een doorpakker en werkt accuraat; 

• Kan correct omgaan met gevoelige informatie. 

 

Wat bieden we jou: 
• Een marktconform salaris met interessante secundaire arbeidsvoorwaarden;  

• De begeleiding zal maatwerk zijn die we samen vormgeven; 

• Een interessante, dynamische werkomgeving en fijne collega’s; 
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• Bij goed functioneren is er uitzicht op een vaste betrekking binnen stichting PlatOO. 

   

Meer weten? 

Wil je meer weten over deze interessante functie neem dan contact op met Annemie 

Martens, bestuurder tel. 0492-392112. Reageren kan met een motivatiebrief en cv via 

info@platoo.nl voor 14 februari a.s.  

mailto:info@platoo.nl

