ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 12 u/pw

Het verrichten van (financieel-)administratieve activiteiten en het verstrekken van informatie aan
belanghebbenden met betrekking tot de financiële positie van de onderneming.

RESULTAATGEBIEDEN






Financiële gegevens verwerken
Salarisgegevens verwerken
Ziekte(kosten)- en pensioenadministratie
Betalingsopdrachten verzorgen
Werkprocessen verbeteren

Financiële gegevens verwerken
 Verwerkt gegevens van financiële aard in de financiële administratie (declaraties, facturen,
boekingen).
 Controleert de dagelijkse verwerking van financiële gegevens.
 Controleert de aansluiting tussen de boekhouding (het grootboek) en sub administraties
zoals debiteuren, crediteuren en activa.
 Stelt de facturen betaalbaar en controleert betalingen aan crediteuren en de specificatie van
de debiteurenposten.
 Beperkt, waar mogelijk en binnen de daartoe gestelde kaders en procedures, het
debiteurensaldo door het versturen van aanmaningen en het treffen van
betalingsregelingen.
 Financiële gegevens verwerkt, zodanig dat de gegevens bestemd voor zowel crediteuren- als
debiteurenadministratie correct en tijdig zijn verwerkt en betalingen correct en tijdig hebben
plaatsgevonden en het debiteurensaldo zoveel mogelijk beperkt is gehouden.
 Informatie beschikbaar stellen
 Beantwoordt telefonisch vragen van debiteuren.
 Stelt fiscale aangiften op.
 Maakt periodieke rapportages en ad hoc analyses van financiële aard.
 Verstrekt, op verzoek, mondeling en/of schriftelijk informatie uit de financiële administratie
aan het management (intern) en belanghebbenden (in- en extern).
 Verzamelt gegevens voor het opstellen van de begroting, de jaarrekening en periodieke
financiële overzichten.
 Archiveert financiële brondocumenten.
 Stelt, ten behoeve van de kredietbewaking, cijferoverzichten op met betrekking tot aan te
gane en aangegane verplichtingen en het verloop van uitgaven en ontvangsten.
 Neemt gebruikelijk deel aan werkoverleg.
 Signaleert mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden en procedures binnen de
administratieve organisatie.

Vacature administratief medewerker

Salarisgegevens verwerken
 Ontvangt (indien van toepassing van de afdeling P&O) en/of verzamelt informatie over
(mutaties in) betalingen van salarissen, inhoudingen, premies en belastingen, declaraties en
onkostenvergoedingen.
 Registreert en verwerkt deze gegevens en maakt ze gereed voor de geautomatiseerde
verwerking, door eventueel een extern salarisverwerkingsbureau.
 Controleert outputlijsten en brengt zonodig correcties aan.
 Stelt betalingsopdrachten op en verzendt deze voor de betaling van de netto-salarisbedragen
en voor de afdracht loonbelasting en sociale premies. Draagt zorg voor journalisering.
 Draagt zorg voor afzonderlijke salarisbetalingen, zoals verrekening bij uitdiensttreding,
alsmede verzorgt contante betalingen en onkostenvergoedingen door middel van
kaskwitanties.
 Betalingsopdrachten verzorgd, zodanig dat betalingen (reguliere of afzonderlijke salarissen)
uitgevoerd worden.
Ziektekosten- en pensioenadministratie bijhouden
Verricht werkzaamheden inzake de ziektekosten- en pensioenadministratie, zoals het
aanmelden van deelnemers, het doorgeven van mutaties en het samenstellen van de opgave
voor de inhouding van de premies.
Controleert de betaalde c.q. ontvangen premies en uitkeringen in verband met pensioen,
arbeidsongeschiktheid en onderhoudt contact met betrokken uitvoeringsinstanties.
Resultaat:
Ziektekosten- en pensioenadministratie bijgehouden, zodat gegevens volledig, correct en
actueel zijn
 en de betaalde c.q. ontvangen premies en uitkeringen correct zijn.








Informatie beschikbaar stellen
 Verstrekt algemene en individuele toelichtingen op de salarisafrekeningen (met betrekking
tot inhoudingen sociale wetgeving e.d. en over pensioen- en ziektekostenverzekeringen voor
zover het de berekening van uit te betalen en in te houden bedragen betreft).
 Draagt zorg voor werkgeversverklaringen.
 Neemt gebruikelijk deel aan werkoverleg.

Vacature administratief medewerker

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Kennis
 MBO werk- en denkniveau.
 Kennis van de toepassing van relevante (financiële) applicaties en automatiseringspakketten.
 Kennis van en inzicht in de administratieve processen en inrichting van de afdeling(en),
alsmede in (het begrippenkader van) de administratieve organisatie.
Specifieke functiekenmerken
 Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overdragen van informatie en
het verzorgen van correspondentie.
 Ordelijkheid en systematisch werken en nauwkeurigheid voor het op de juiste wijze
verwerken van een diversiteit aan gegevens.
 Stressbestendigheid in verband met werkzaamheden die onder tijdsdruk staan en waarbij
verstoring een rol kan spelen.
 Integriteit bij het verwerken van financiële en/of persoonsgegevens.
 Dienstverlenende en klantgerichte instelling.

Wat bieden we
 Functie voor 12 uur per week
 Een salaris conform CAO Kinderopvang schaal 6

Stuur je CV met motivatiebrief vóór 14 maart 2022 t.a.v. mw. M. Lulof via het mailadres
m.lulof@spghnijverdal.nl
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