
Wie zijn wij?
Als grootste sociale verhuurder in Friesland, met 
21.000 woningen en overige verhuureenheden, bieden 
wij woningen aan in heel Friesland: in steden, op het 
platteland en op de Waddeneilanden. Voor het team 
Financiën zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor de 
functie van medewerker salarisadministratie.

Plaats in de organisatie 
De salarisadministratie is onderdeel van de team 
Financiën. Je hebt een specialistische functie. Indien nodig 
bij het werkoverleg van team P&O voor de verbinding en 
samenwerking. 

Wat ga je doen?
Het voeren van de salarisadministratie. Dit doe je 
betrouwbaar, volledig en nauwkeurig om een tijdige 
en correcte uitbetaling van salarissen te realiseren. Je 
voorziet de medewerkers en organisatie zo optimaal 
mogelijk van salaris (-gerelateerde) informatie. 

Daarnaast voer je controles uit over je eigen werk maar 
ook over dat van anderen. Je signaleert afwijkingen 
en zorgt ervoor dat deze worden opgelost. Zijn er 
veranderingen binnen de cao en-/ of wetgeving? Dan 
weet jij als eerste wat er speelt en brengt dit intern over. 

Werkzaamheden   
• Het zelfstandig voeren van de gehele salarisadministratie 

van WoonFriesland en je zorgt ervoor dat dit binnen 
fiscale maatregelen, wettelijke voorschriften en de 
aanwijzingen van de accountant gebeurt;

• Maakt op verzoek pro-forma salarisberekeningen;
• Maakt de loonjournaalpost voor de financiële 

administratie en controleert de grootboekrekeningen. 
• Zorgt voor de controle en afdracht van loonheffingen en 

pensioenen; 
• WKR registratie en controle; 
• Maakt rapportages en levert managementinformatie op;
• Handelt het jaarwerk af ten aanzien van de 

salarisadministratie;
• Stelt de personeelsbegroting op.

Acquisitie naar aanleiding  
van deze advertentie wordt  

niet op prijs gesteld

Wij zijn op zoek naar een

Medewerker  
salaris administratie 

20 uur

WoonFriesland is het sociaal verhuurbedrijf 

van Friesland. Iedere dag werken wij aan  

goed en betaalbaar wonen. Dit doen wij  

elke dag met hart en ziel, in één keer goed 

onder het motto: Gewoon Doen! 

WoonFriesland kiest voor diversiteit bij de invulling van haar vacatures.  
Verschil in talenten en achtergronden leidt tot de mooiste resultaten.

Wie ben jij?
Je werkt van nature accuraat en efficiënt en kan goed omgaan met 
deadlines. Je hebt integriteit hoog in het vaandel staan. Je bent het 
aanspreekpunt voor medewerkers met vragen over salariëring, 
declaraties, werkgeversverklaringen en proforma’s. Daarnaast ben je 
stressbestendig en flexibel.

Functie-eisen en vaardigheden  
• MBO + werk en denkniveau;
• Minimaal drie jaar ervaring in een soortgelijke functie;
• Afgeronde PDL opleiding. In bezit van een VPS opleiding is een pré. 
• Ervaring in de woningcorporatiesector is een pré;
• Ervaring met AFAS is een pré.

Competenties
• Resultaatgericht
• Accuratesse
• Cijfermatig inzicht
• Plannen en organiseren
• Integriteit
• Communicatief in woord en geschrift

Overige informatie
Je werkdagen zijn in ieder geval maandag, woensdag en vrijdag 
(invulling in overleg). 

Wat biedt WoonFriesland jou? 
Wij bieden jou een baan met toekomstperspectief. Het betreft een 
parttime functie voor 20 uur per week. Deze functie is ingeschaald 
in schaal G conform de CAO Woondiensten. Je werkt hybride 
(minimaal 2 dagen op kantoor). Daarnaast biedt WoonFriesland 
een aantrekkelijk secundair arbeidsvoorwaardenpakket zoals een 
vergoeding voor je sportabonnement, opleidingsmogelijkheden en 
een eindejaarsuitkering. Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is 
onderdeel van de indiensttredingsprocedure. 

Wil je reageren? 
Stuur dan een motivatiebrief met je cv uiterlijk 15 april naar het 
volgende e-mailadres: inboxPenO@woonfriesland.nl. We zien jouw 
sollicitatie graag tegemoet! 
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Bij 
gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.

Gewoon
dóen!


