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Het team Personeels- en salarisadministratie 
(PSA) maakt onderdeel uit van de dienst 
Bedrijfsvoering. De PSA bestaat uit een 
salarisadministateur, twee medewerkers PSA 
en een teammanager. Het team is 
verantwoordelijk voor de registratie van 
medewerkersgegevens en hun dienstverband 
en verstrekt managementinformatie op het 
gebied van personeel en bezetting. Verder 
ondersteunt de PSA het team P&O en 
leidinggevenden bij het gebruik maken van de 
zoveel mogelijk digitale, nu nog in RAET 
Youforce personeel gerelateerde processen.  
 
Het team PSA treft momenteel de 
voorbereidingen voor een overstap naar een 
nieuw personeelsinformatiesysteem per 1 
januari 2023. Dit betekent veel extra werk en 
daarom zijn we per direct op zoek naar een 
nieuwe collega. 

» Je werk 
Samen zorgen we ervoor dat het salaris 
correct en op tijd wordt betaald. Je verzamelt, 
toetst en verwerkt zelfstandig digitaal 
aangeleverde salaris- en personele gegevens, 
zodanig dat deze correct en tijdig worden 
geregistreerd en geëffectueerd. Je controleert 
of digitale processen afgerond worden en 
signaleert daar waar iets stagneert. Zo zoek je 
contact met nieuwe medewerkers en help je 
hen bijvoorbeeld bij het invoeren van 
gegevens zodat de digitale arbeidso-
vereenkomst kan worden opgesteld en help je 
leidinggevenden bij bijvoorbeeld de digitale 
aanvraag van een laptop voor die nieuwe 
medewerker.  
 
Je beantwoordt (fysiek en digitaal) vragen van 
medewerkers over de selfservice (nu nog in 

RAET Youforce, later in AFAS), hun salaris en 
personele regelingen of verwijst ze door.  
 
Je verricht allerlei administratieve en 
organisatorische werkzaamheden. Je zorgt 
ervoor dat de personeelsdossiers op orde zijn 
en dat documenten conform de (Algemene 
verordening gegevensbescherming) AVG in 
het personeelsdossier opgeslagen worden.   
 
Het ondersteunen van de drie P&O adviseurs 
betreft bijvoorbeeld het opstellen van 
vacatureteksten en het plaatsen ervan op ons 
intranet. Je beheert binnengekomen open 
sollicitaties, stemt af met het team P&O en 
stuurt interessante kandidaten intern door.  
Ook genereer je relevante informatie m.b.t. 
wet- en regelgeving, de cao mbo, UWV 
regelingen en procedures en subsidie-
aanvragen.   
 
Tenslotte fungeer je als back-up voor de 
andere collega’s van de PSA, dit kan 
bijvoorbeeld zijn bij werkzaamheden op het 
gebied van verzuim en re-integratie. Denk 
hierbij aan het beheer van de agenda van de 
bedrijfsarts, het inplannen van medewerkers 
voor het spreekuur en het afstemmen met 
P&O adviseurs over Poortwachter-dossier etc. 

» Wij zoeken 
Voor deze ontzettend leuke en leerzame 
functie zoeken wij een proactieve, energieke 
en gedreven collega. Je beschikt over mbo+ 
werk- en denkniveau en hebt ervaring in een 
vergelijkbare functie. Je kunt werken met het 
MS Office pakket. Heb je ervaring met RAET 
Youforce en/of AFAS is dat een pré.  

Je wordt enthousiast van de gedachte om 
deel uit te maken van een team dat bezig is 
een grote verandering succesvol in te voeren 
en bent bereid om aan dit succes bij te 
dragen, daar waar het nodig is. Dit vraagt een 
grote mate van flexibiliteit en leergierigheid.  
 
Je schakelt gemakkelijk tussen diverse 
werkzaamheden, bent sterk in plannen, werkt 
nauwkeurig en kan zowel mondeling als 
schriftelijk helder informatie overbrengen.   
Je bent klantvriendelijk, standvastig, hebt 
gevoel voor humor en zorgt voor een 
positieve inbreng in sfeer en samenwerking. 

» Wij bieden 
Je wordt onderdeel van een enthousiast team 
van betrokken collega’s in een onderwijso-
rganisatie die volop in ontwikkeling is!  
 
We bieden je aanstelling tot en met 31 juli 
2023. Het salaris bedraagt maximaal € 3264,- 
bruto per maand (schaal 7 cao mbo) bij een 
volledig dienstverband. Inschaling is 
afhankelijk van de relevante werkervaring die 
je meebrengt. 

» Informatie en sollicitatie 
Voor informatie neem je contact op met Falco 
Raven, Teammanager PSA, telefoon: (075) 
681 9122.  

Stuur je sollicitatie uiterlijk 20 september per 
e-mail aan: fraven@regiocollege.nl   

 
Wij zijn een school die midden in de Zaanse 
samenleving staat. Onze studenten hebben 
een diverse achtergrond met ieder zijn eigen 
unieke talenten. We geloven dat we onze 
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studenten het beste kunnen aanspreken met 
een team dat o.a. qua leeftijd, culturele 
achtergrond, arbeidsvermogen, gender en 
persoonlijkheid divers is samengesteld. 
Daarom streven we naar diversiteit in de 
teams. De verschillen in mensen helpen ons 
nog beter onderwijs te geven!  
 
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en 
extern bekend gemaakt. 
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