
 

Payroll Totaal is een kwalitatieve dienstverlener op het gebied van salaris- en personeelsadministratie. 

Payroll Totaal is veelzijdig, onderscheidend, efficiënt en ondersteunend in full service advies voor het 

midden- en kleinbedrijf en regelt niet alleen de salarisadministratie, maar informeert klanten ook op het 

gebied van onder andere arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden, loonbelasting, sociale zekerheid en 

personeel & organisatie.  

Wegens de aanhoudende groei van de organisatie, zoeken wij ter versterking van ons team een 

Senior Salarisadministrateur (0.8 - 1.0 FTE) 

Het betreft een functie waarin je verantwoordelijk bent voor het verwerken van circa 1000 loonstroken 

per maand. Je taken bestaan uit het verwerken van personeelsgegevens tot (complexe) 

loonberekeningen en het bijhouden van de HRM-modules. Tevens ben je in staat om de klant actief te 

adviseren op het gebied van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Het verschil zit in het aanbieden 

van een extra stuk dienstverlening, waardoor we samen de klanten ontzorgen. Je bent verder in staat 

om verbeteringen te initiëren op het gebied van standaardisatie en optimalisatie van de diverse 

werkprocessen. 

Kortom deze uitdagende functie bestaat uit een breed takenpakket dat je deels ook nog zelf in kunt 

vullen. Door je professionele optreden zorg je ervoor dat de dagelijkse gang van zaken voor de 

klanten zo optimaal mogelijk functioneert.  

Je hebt voor deze functie de volgende kennis en ervaring nodig: 

 Je hebt een MBO+/HBO werk- en denkniveau; 

 Je hebt minimaal een afgeronde PDL-opleiding 

 Je beschikt over minimaal 3 – 5 jaar werkervaring, bij voorkeur bij een accountancy- of 

salarisadministratiekantoor; 

 Ervaring met en kennis van het salarispakket Loket.nl is een pré; 

 Je beschikt over ruime kennis van het MS Office-pakket en in het bijzonder van MS Excel; 

 Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling; 

 Je bent in staat om zelfstandig te werken, maar bent bovenal een teamplayer; 

 Je kunt goed plannen, bent enthousiast maar gestructureerd, stressbestendig en hebt geen 

moeite met onverwachte situaties; 

Herken je jezelf in dit profiel en spreekt ons bedrijf je aan? 

Stuur je motivatie en CV naar r.jacobs@payrolltotaal.nl t.a.v. Ralf Jacobs RPP. 

Voor meer informatie over deze vacature kun je telefonisch contact opnemen via 06-50294149. 

Ga voor meer informatie over ons bedrijf naar de website: www.payrolltotaal.nl 

NB: acquisitie naar aanleiding van deze vacature werkt averechts. Alle profielen die 

toegestuurd worden, behandelen we als informatievoorziening en zullen we indien geschikt 

rechtstreeks benaderen. 
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