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Functie-informatie 
 
Functienaam :  Senior medewerker personeels- en salarisadministratie   
Salarisschaal : 8 
Indelingsniveau : IVa  
Organisatie : Onderwijsgroep Amersfoort – bestuursbureau 
Werkterrein : Bedrijfsvoering -> P&O 
Activiteiten : Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden 
Kenmerkscores : 33332 33333 33 32 
Somscore : 40 
Datum  : 21-09-2012 
Adviseur : J.A. Littink, mba-me 
 
 
 

Functiebeschrijving 
 

Context 
Algemeen 
De Stichting Onderwijsgroep Amersfoort biedt voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en speciaal 
onderwijs. Het bevoegd gezag van de Stichting, hierna te noemen het bestuur,  is onder toezicht, in de zin van 
de wet, van de raad van toezicht, belast met het bestuur van de scholen die ressorteren onder de Stichting. Dit 
zijn Mulock Houwer (meerdere vestigingen), De Sprong (meerdere vestigingen), De Amersfoortse Berg, ’t 
Atrium, De Borgwal, Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt, Mondriaan, Trias College en Vathorst 
College. Een school wordt geleid door een directeur. Een locatie van een school wordt geleid door een 
locatieleider . Deze legt verantwoording af aan de directeur. In het geval er een vwo-afdeling aan een school is 
verbonden, wordt de directeur “rector” genoemd. De werkzaamheden van een  directeur worden uitgevoerd 
ten behoeve van een of meer van de scholen van de Onderwijsgroep Amersfoort. De directeur heeft de 
algemene leiding over zijn school/scholen. De directeuren vormen samen de directieraad, die het bestuur 
adviseert.  
 
Specifiek 
De senior medewerker personeels- en salarisadministratie ziet toe op de uitvoering van rechtspositionele 
regelingen, draagt zorg voor de personeels- en salarisadministratie, verricht administratief/organisatorische 
werkzaamheden in het kader van werving en selectie, aanstelling dan wel ontslag van personeelsleden, draagt 
zorg voor de correcte uitvoering van de registratie van ziekte en verlof, verzorgt de 
personeelsmanagementinformatie en verzorgt het applicatiebeheer van het personeelsinformatie- en 
salarissysteem. 
Het bestuursbureau bestaat uit een personeels- en salarisadministratie, een financiële administratie, een 
controller, een aantal beleidsmedewerkers en een bestuurssecretaris. De senior personeels- en 
salarisadministratie legt verantwoording af aan de Bestuurssecretaris. 
 
Werkzaamheden 
 
1. Ziet toe op de uitvoering van rechtspositionele regelingen en verstrekt informatie daarover aan 

personeelsleden door: 

- het uitvoeren van rechtspositionele regelingen op het gebied van aanstelling, bezoldiging,  ontslag, 
buitengewoon verlof, ouderschapsverlof, reis- en verplaatsingskosten, met inachtneming van extra 
zorgvuldigheid vanwege verschillende CAO’s die gelden binnen de Onderwijsgroep Amersfoort; 

- het onderhouden van contacten en voeren van correspondentie op rechtspositioneel gebied met 
personeelsleden, bedrijfsvereniging, ABP, en andere van belang zijnde instanties. 

- het mede verzorgen van aanvragen om taakvermindering op grond van leeftijd, toepassing van de 
ouderenregelingen en de FPU-regeling, ouderdomspensioen, invaliditeitspensioen en dergelijke; 
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- het administratief afhandelen van aanvragen (buitengewoon) verlof, tegemoetkoming verhuiskosten, 
studiekosten, vergoeding reis- en verblijfkosten, verzoeken om ontheffing verhuisplicht  en dergelijke; 

-   het verstrekken van werkgeversverklaringen ten behoeve van bijvoorbeeld gemeentelijke instellingen 
woningbouwcorporaties, bedrijfsverenigingen, banken;  

-  het verstrekken van informatie aan personeelsleden over min of meer gecompliceerde 
rechtspositionele aangelegenheden en hen behulpzaam zijn bij het indienen van aanvragen. 
 

2. Draagt zorg voor de personeels- en salarisadministratie door:  

- het uitvoeren van salarisberekeningen en de salarisinpassing van personeelsleden; 

- het uitvoeren van de salarisrun; 

- het verzorgen van de betalingsopdrachten bij de bank; 

- het verzorgen van de afdracht van loonbelasting, sociale premies, pensioenbijdragen en dergelijke; 

- het zorgen voor de toepassing en berekening van de lopende CAO-afspraken; 

- het verzorgen van de input van salaris gegevens in RAET en het controleren van de output; 

- het verwerken van mutaties in de personeels- en salarisadministratie; 

- het geven van informatie aan nieuwe en “oude” personeelsleden over allerlei zaken op salaris gebied. 
 
3. Verricht administratief/organisatorische werkzaamheden in het kader van de werving en selectie,  

aanstelling dan wel ontslag van personeelsleden door: 

- het coördineren van de vacaturemeldingen; 

- het verzorgen van de advertentie voor vacatures binnen de Onderwijsgroep Amersfoort in verschillende 
media; 

- Het intern verspreiden van vacatures binnen de Onderwijsgroep Amersfoort; 

- het toezien op het overleggen van bescheiden (bewijzen van bekwaamheid, verklaring omtrent het gedrag 
en dergelijke) en op de invulling van verklaringen(werknemersverklaring, loonbelasting en dergelijke); 

- het opstellen van de aanstelling; 

- het zorgdragen voor het invullen/verstrekken van formulieren met relevante gegevens bij 
indiensttreding, tijdens dienstverband en bij ontslag. 

 
4. Draagt zorg voor de correcte uitvoering van de registratie van ziekte  en verlof door:  

- het bijhouden van ziekte- en verlofregistratie van het personeel; 

- het administratief verwerken van kortingen op het salaris van personeelsleden die 12 maanden ziek 
 zijn; 

- het verstrekken van informatie aan personeelsleden over bovengenoemde onderdelen; 

- het verzorgen van de instroomtoets bij ontslag van medewerkers die onder de CAO PO vallen. 
 
5. Verzorgt personeelsmanagementinformatie door: 

- het genereren van gegevens voor door het College van Bestuur op te stellen kengetallen, bijvoorbeeld 
gegevens m.b.t. de man-vrouw-verdeling onder het personeel, verdeling parttimers/fulltimers, 
gegevens om de kosten voor overhead te  kunnen vaststellen;  

- het in een vroegtijdig stadium attenderen van het College van Bestuur en de Bestuurssecretaris op   
 mogelijke personele en/of rechtspositionele knelpunten. 

 
6.  Verzorgt het applicatiebeheer van het personeelsinformatie- en salarissysteem door: 

- het signaleren en melden van storingen in de software en het zo nodig inschakelen van de leverancier; 

- het inventariseren en afstemmen van de wensen van gebruikers bij wijzigingen of uitbreiding van de 
applicatie; 

- het beoordelen van de programma-aanpassingen op gebruikersvriendelijkheid en 
toepassingsmogelijkheden, het daartoe uitvoeren van tests en het rapporteren ter zake; 

- het beheren en onderhouden van de applicatiedocumentatie en het informeren en ondersteunen van 
(nieuwe) gebruikers. 
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- Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden  
 

- De Senior medewerker personeels- en salarisadministratie is verantwoording schuldig aan de 
bestuurssecretaris voor wat betreft het ondersteunen van en adviseren over (beleids)voorbereidende 
werkzaamheden op het gebied van de personeels- en salarisadministratie, de inhoud van de adviezen 
ten aanzien van de te nemen beslissingen met betrekking tot de personeels- en salarisadministratie en 
het uitvoeren van de regelgeving m.b.t. ziekte(verzuim), verlof, WAO, etc.;  

- de Senior medewerker personeels- en salarisadministratie is werkzaam binnen de voor personeels- en 
salarisadministratie geldende wet en regelgeving en het vastgestelde beleid; 

- de Senior medewerker personeels- en salarisadministratie neemt beslissingen bij de advisering over 
rechtspositionele regelingen en het verstrekken van rechtspositionele informatie. 

 
Kennis en vaardigheden 
 

- Theoretische en praktische kennis van de geldende regels en voorschriften inzake de personeels- en 
salarisadministratie; 

- kennis van de rechtspositie-, vergoedings- en tegemoetkomingsregelingen, waarop werknemers 
aanspraak kunnen maken en vaardigheid in het kunnen toepassen ervan; 

- vaardigheid in het kunnen werken met het geautomatiseerde personeels- en salarissysteem  van RAET; 

- vaardigheid in het opstellen van rechtspositionele adviezen; 

- bekendheid met de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de organisatie. 
 
Contacten 
- Met het management en medewerkers over rechtspositionele aangelegenheden om informatie te 

verstrekken en/of nadere inlichtingen in te winnen; 
- met beleidsmedewerker P&O om informatie over registratie van ziek- en herstelmeldingen, uitvoering 

van salaristoepassingen in systeem om af te stemmen; 
- met diverse instanties (ministerie van OCW, de besturenorganisatie VOS/ABB, ABP, UWV, Vervangings- 

en Participatiefonds, CWI etc) over salarisgegevens om nadere gegevens /informatie te verstrekken of in 
te winnen. 

 
 
Akkoordverklaring 
 
Datum:…………………………………………………… 
 
 
Naam:……………………………………………………. 
 
 
Handtekening:………………………………………….. 

 

 


