
 

 

 

 

 

 

Mienskipssintrum Leppehiem is op zoek naar een zelfstandige 

Medewerker Salarisadministratie 
 

 

 
 

 

De organisatie 

Mienskipssintrum Leppehiem is actief in de ouderenzorg. Al bijna een halve eeuw is het bij 

Leppehiem goed toeven en recreëren, en wordt er hoogwaardige zorg aan ouderen in Akkrum en 

omliggende dorpen geboden. Door te zorgen voor levendigheid en activiteiten maakt Leppehiem 

het wonen prettig en aantrekkelijk. Door actief te zijn samen met het dorp en de directe 

omgeving, biedt ze zowel haar bewoners als niet-bewoners wat extra’s. 

 

Leppehiem biedt met zo’n 250 zorgmedewerkers en 130 vrijwilligers een gevarieerd pakket aan 

zorg aan circa 180 bewoners. Cliënten kunnen er terecht voor wijkverpleegkundige zorg, thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en psychogeriatrische zorg. En ook op het vlak van wonen 

heeft Leppehiem een breed aanbod, van aanleunwoningen, zorgappartementen tot eerstelijns 

verblijven en mogelijkheden voor begeleid wonen. 

    

De cultuur binnen de afdelingen kenmerkt zich door een grote teamspirit en betrokkenheid bij de 

cliënten. Medewerkers zijn gehecht aan de informele cultuur, en werken vanuit de competenties 

professionaliteit, respect, vrijheid en ondernemerszin. Het leiderschapsteam (LT) bestaat uit 2 

managers Zorg en Welzijn, de manager Bedrijfsvoering/controller, de Facilitair manager en staat 

onder leiding van de directeur/bestuurder. 

 

Leppehiem heeft de zorgafdelingen georganiseerd naar intramurale en extramurale zorgverlening. 

Aan de afdelingen zijn verzorgenden IG, helpenden (plus), welzijnscoaches, 

woonzorgondersteuners, verpleegkundig kwaliteitscoaches, en (wijk)verpleegkundigen 

verbonden. De zorg wordt ondersteund door een aantal stafafdelingen, waaronder de Financiële 

administratie en Salaris administratie. Samen met je collega’s van ICT en P&O val je onder de 

manager Bedrijfsvoering/controller.   

 

De functie 

Word jij enthousiast van alle ins & outs rondom salarisadministratie en ben je graag op de hoogte 
van alle wet- en regelgeving? Als medewerker salarisadministratie zorg je er zelfstandig voor dat 
onze medewerkers correct en tijdig hun salaris ontvangen. Je verwerkt verschillende mutaties en 
loonbeslagen, bent het aanspreekpunt voor salaris gerelateerde vragen en denkt graag mee over 
het optimaliseren van processen binnen de afdeling. 

 

 

 
 

Vacature 
       24 uur 

per week 

 



 

 

 

Jij gaat zelfstandig werken in een gezellig team, waarin je regelmatig contacten hebt met de 
medewerkers binnen Leppehiem. Je kunt op meerdere fronten jouw kennis en vaardigheden 
ontwikkelen en inzetten. 

Wat worden jouw taken? 
• Je bent verantwoordelijk voor de gehele verloning, inclusief loonaangifte; 
• Je bent het aanspreekpunt en beantwoordt salarisadministratie gerelateerde vragen; 
• Je zoekt complexe vraagstukken uit; 
• Je berekent en controleert toeslagen; 
• Je verwerkt mutaties; 
• Je voert loonbeslagen uit; 
• Je hebt contacten met externe organisaties zoals het UWV; 
• Je hebt affiniteit van de Wet verbetering Poortwachter;  
• Je vindt het leuk om mee te denken en processen te analyseren en verbeteren; 
• Je hebt kennis van salaris-, HR-, CAO VVT- en arbeidsrechtelijke thema’s; 
• Je stelt pro forma berekeningen op. 

De vraag 

• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd; 
• Je bent cijfermatig sterk; 
• Je bent communicatief vaardig; 
• Je werkt zelfstandig; 
• Je hebt minimaal MBO-4 afgerond; 
• Je bent in het bezit van een PDL-diploma; 
• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als medewerker Salarisadministratie; 
• Je hebt uitstekende kennis van en ervaring met Excel; 

Het aanbod 

• Inschaling, afhankelijk van kennis en ervaring, in FWG 40 cao VVT; 

• Arbeidsovereenkomst op basis van 24 uur per week voor onbepaalde tijd en 

• een uitdagende, gevarieerde baan waarin collega’s en bewoners jouw inzet weten te waarderen. 

 

Hoe kun je solliciteren?  

Heb je belangstelling voor deze functie, stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk op 5 

september naar Personeelszaken t.a.v. Anneke Oosterkamp (personeelszaken@leppehiem.nl). 

Je kunt voor nadere informatie over de functie contact opnemen met Janyta Reijntjes, zij is 

beschikbaar hiervoor op dinsdag (0566-654654). De ontmoetingen bij Mienskipssintrum 

Leppehiem staan gepland in week 36 (8-9 sept.). De startdatum voor deze functie is 1 november, 

of zo mogelijk eerder. 

 

Om de veiligheid van onze cliënten en medewerkers te waarborgen, is voor alle nieuwe medewerkers 

die bij Leppehiem in dienst komen, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. 
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