
 

VACATURE MEDEWERKER PERSONEELS- 
EN SALARISADMINISTRATIE 

 
 
Heb jij gevoel voor cijfers, denk jij oplossingsgericht en ben jij een pietje precies?  
Dan gaan wij graag met jou in gesprek over de functie: 
 
 
Medewerker Personeels- en salarisadministratie  
(tot 40 uur per week) 
 
In deze functie krijg je te maken met alle aspecten op het gebied van personeels- en 
salarisadministratie. Het ontzorgen van onze klanten is voor jou een belangrijk doel. Je 
probeert afhankelijk van je kennis en ervaring mee te denken met de klant en zo kansen te 
zien voor onze dienstverlening. Na een inwerkperiode krijg je de verantwoordelijkheid over 
een eigen klantenpakket. Als team maken wij gebruik van elkaars kwaliteiten en vullen we 
elkaar aan.  
 
Profiel 

✓ Je hebt minimaal een mbo werk- en denkniveau in de richting van administratie of HR 
dienstverlening.  

✓ Je hebt ruime ervaring met MS Office 
✓ Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
✓ Je bent representatief en dienstverlenend 
✓ Je bent discreet en betrouwbaar 
✓ Je bent beschikbaar voor minimaal 24 uur per week  
✓ Het is een pré als je in het bezit bent van een PDL diploma. 
✓ Het is een pré als je ervaring hebt met personeels- en salarisadministratie  
✓ Ervaring van een salarispakket, bij voorkeur NMBRS is een pré.  

 
Houd je van een afwisselende baan waarbij geen dag hetzelfde is? Vind jij het een uitdaging 
om met ons bedrijf mee te groeien en wil je aan de slag in de personeelsadministratie/advies? 
Dan zijn wij op zoek naar jou 

 
Wie is Bakker PSA 
Aandacht voor de klant en elkaar en samenwerken aan een succesvolle toekomst. Dat is waar Bakker 
PSA voor staat, mensen echt verder helpen.  
Sinds 2013 zijn we als Bakker PSA dienstverlenend voor een diverse en brede klantenkring. 
We zijn gespecialiseerd in Personeels- en salarisadministratie, maar doen daarnaast ook 
administratieve ondersteuning in de breedste zin van het woord. 

 
Heb je belangstelling en wil je solliciteren? 
Dan ontvangen wij graag uiterlijk 1 april 2022 jouw motivatiebrief en cv!  
Deze kun je mailen naar info@bakkerpsa.nl. 
Vragen over deze vacature? Mail dan naar bovenstaand mailadres t.a.v. de heer E.J. Bakker. 
Of neem telefonisch contact op: 038 – 3030276  
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