
    

INTERNE en EXTERNE VACATURE 
 

 

Stichting woonzorgcentrum Sint Anna is een zelfstandig verpleeg- en verzorgingshuis. Vanuit de 

waarden Gastvrij, Zorgzaam en Spiritueel bieden wij unieke diensten aan op het gebied van wonen, 

welzijn en zorg voor ouderen. Sint Anna onderscheidt zich door Gastvrij te zijn in hechte zelfregulerende 

gemeenschappen, door Zorgzaam te zijn voor het gewoon menselijke en door een sterk 

levensbeschouwelijk en Spiritueel karakter op een prachtige landelijke locatie. Hiermee is zij uniek in 

het grote aanbod van zorginstellingen. Momenteel wordt onze salarisverwerking door SDB uitgevoerd. 

Wij willen dit graag weer intern gaan uitvoeren, daarom zijn wij zo snel mogelijk op zo snel mogelijk op 

zoek naar een enthousiaste 

 
Salarisadministrateur 

                                                Gemiddeld 8 uur per week 

 

 

Wat ga je doen als Salarisadministrateur? 

Als salarisadministrateur is je primaire taak het zorg dragen voor de tijdige verwerking van de 

salarisadministratie van de medewerkers van Sint Anna. Je beoordeelt aangeleverde wijzigingen op 

correctheid en verwerkbaarheid qua salaristechnische wet- en regelgeving. Je maakt een koppeling 

tussen het salarisverwerking- en  HR-systeem alsmede met de financiële administratie en je ondersteunt 

bij het maken van rapportages. Overige administratieve werkzaamheden zoals uitvoering geven aan 

MKSA, controle van UWV-beslissingen en het opstellen van werkgeversverklaringen behoort ook tot de 

werkzaamheden.   

 

Daarnaast informeer je over veranderende wet- en regelgeving en draag je zorg voor de invoering van 

deze veranderingen. Je adviseert Sint Anna over salarisgerelateerde onderwerpen en zoekt naar  

verbeterpunten in de processen ten behoeve van de salaris- en personeelsadministratie. Je zoekt 

hiervoor de samenwerking op met de financiële administratie, P&O en applicatiebeheer. 

 

Wie zoeken wij? 

We zijn op zoek naar kandidaten met MBO-plus werk- en niveau, minimaal aangevuld met de afgeronde 

opleiding PDL. Daarnaast beschik je over enkele jaren werkervaring als salarisadministrateur en  

beschik je over kennis van actuele wet- en regelgeving  en personeel- en informatiesystemen. Actuele 

kennis van Cura, SDB salaris, roosterkennis en kennis van de koppelingen binnen de diverse systemen 

is een pré.  

 

Als salarisadministrateur bij Sint Anna ben je accuraat en zorgvuldig in het verwerken van 

salarisgegevens. Je beschikt over uitstekende mondeling en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, 

bent klant- en oplossingsgericht, stressbestendig en heb je een proactieve en daadkrachtige instelling.  

 

 

 



    

 

 

 

Wat bieden wij? 

 Een arbeidsovereenkomst voor gemiddeld 8 uur per week; 

 Werktijden worden in overleg vastgesteld; 

 In eerste instantie wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar 

aangeboden; 

 Arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT (FWG 45), waaronder deelname aan pensioenfonds Zorg 

en Welzijn. 

 

Ben je geïnteresseerd? 

Wij ontvangen graag je schriftelijke sollicitatie vóór 22 november 2017 via 

vacatures@sintannaboxmeer.nl, onder vermelding van vacature nr. 17-63-SA.   

 

Heb je nog vragen, dan kun je voor meer informatie terecht bij Helga Bennenbroek of Niki Dinnissen, 

via tel.nr. 0485-571541. Meer informatie over Sint Anna is ook te vinden op www.sintannaboxmeer.nl.   
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