
 

 

 
Ben jij onze nieuwe hoogvlieger? 

 
Wij zijn op zoek naar een ervaren en enthousiaste: 
 

Medewerker salarisadministratie (16 uur per week)  
 
Ruime ervaring met het vakgebied, een positieve en enthousiaste instelling, een nauwkeurige werker die 

zorgt voor een correctie uitvoering, maar ook meedenkt met de werkprocessen en voor wie een 

loonadministratie geen geheimen heeft. Dat zijn de belangrijkste kenmerken voor de medewerker waar wij 

naar op zoek zijn. 

Als salarisadministrateur werk je samen met je collega aan een volledige en tijdige verwerking van de 

maandelijkse salarisverwerking voor 4 van onze werkmaatschappijen, verdeeld over 2 CAO’s. 

 
Wat ga je doen: 

• Je verwerkt salarismutaties en urenbriefjes in ons salarispakket AFAS Profit; 

• Je zorgt voor de maandelijkse salarisverwerking en zet de uitbetalingen klaar; 

• Je beantwoordt vragen van medewerkers over hun salarissen; 

• Je verzorgt de maandelijkse loonjournaalposten; 

• Je draagt zorgt voor tijdige aangiftes van de loonheffing en pensioenpremies; 

• Je beantwoordt vragen van de belastingdienst en de pensioenverzekeraar; 

• Je zorgt voor periodieke en ad hoc rapportages vanuit AFAS. 

Wat neem je mee: 

• Ruime werkervaring binnen de loonadministratie, ervaring met AFAS Profit is een pre voor deze 

functie; 

• Je hebt uitstekende schrijf- en taalvaardigheden in het Nederlands en daarnaast ben je flexibel, 

oplossingsgericht en weet je overzicht te bewaren. 

Wij bieden: 

• een uitdagende functie met zelfstandigheid in een organisatie met ambitie; 

• een salaris conform de CAO Kinderopvang; 

• een reiskostenvergoeding – de mogelijkheid om gebruik te maken van een fietsplan; 

• betrokken en fijne collega’s, korte lijnen en een persoonlijke sfeer; 

• de mogelijkheid om gebruik te maken van een collectieve regeling ziektekostenverzekering. 

Ben je enthousiast? 

Dan ontvangen wij graag jouw CV en motivatie voor 8 juli o.v.v. vacaturenummer 201918 naar 

sollicitatie@akros-amsterdam.nl. 

 

Over AKROS 

AKROS is hoogvlieger in kinderopvang en welzijn. Bij onze kinderopvang zijn kinderen verzekerd van 

professionele begeleiding, fijne en veilige locaties en alle ruimte voor spelen, leren en groeien. Ook biedt 

AKROS taal- en inburgeringstrajecten en projecten voor participatie en welzijn in Amsterdam. 

 

Privacy 

Voor de afhandeling van je sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens: je cv en je motivatie. De door jou 

aan AKROS verstrekte cv en motivatie wordt door AKROS bewaard gedurende een periode van 4 weken na 
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het einde van de sollicitatieprocedure. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij AKROS, dan worden 

jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.   

 


