
 
 

De Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. zoekt met ingang van 1 januari a.s. een 
 

Administratief medewerker voor personeels- en salarisadministratie 
0,4 FTE 

 
In verband met het afscheid van een van onze collega’s zoeken wij een nieuwe collega. Aan de 
nieuwe administratief medewerker personeel de uitdaging om er, samen met de collega’s, voor te 
zorgen dat de hoge kwaliteit die we bereikt hebben gewaarborgd blijft. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd binnen het bestuursbureau van de stichting. 
 
De administratief medewerker personeel valt onder de directe verantwoordelijkheid van de 
directeur bestuursbureau. Voor de administratief medewerkers op het bestuursbureau is een 
uitgebreide functieomschrijving beschikbaar.  
 
Het team zoekt in de nieuwe collega vooral iemand die, naast secretariële werkzaamheden de 
volgende taken op zich neemt: 

 het uitvoeren van administratieve werkzaamheden voor de personeelsadministratie: 
o voert eenvoudige personeelsmutaties uit in het administratieve systeem; 
o verzorgt correspondentie rondom CAO aangelegenheden, b.v. verlof duurzame 

inzetbaarheid senior medewerker en ouderschapsverlof berekeningen en informatie; 
o verzorgt administratieve handelingen, b.v. verwerking aanvragen fietsplan, 

werkgeversverklaringen, uitruil dienstreizen;  
o ziet toe op het overleggen van de juiste bescheiden bij indiensttreding van medewerkers 

b.v. VOG, bewijzen van bekwaamheid ; 
o draagt zorg voor een volledig personeelsdossier. 

 het onderhouden van (telefonische) contacten met medewerkers binnen KPOA en met externe 
instanties. 

 
Kennis en vaardigheden 

- Opleiding op minimaal MBO-niveau 
- Relevante werkervaring en bij voorkeur kennis van de CAO-PO 
- Kennis van en ervaring met Profit en InSite van Afas 
- Kennis van relevante algemene wet- en regelgeving (bv Wet verbetering Poortwachter en 

Wet Werk en Zekerheid) 
- Bereidheid tot het volgen van aanvullende opleidingen  
- Zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken 
- Beschikken over goede communicatieve, sociale en schriftelijke vaardigheden 

 
Informatie 
Inschaling voor deze nieuwe functie geschiedt conform de CAO-PO schaal 6 voor OOP. De functie is 
Fuwasys gewaardeerd.  
De werktijden zijn bij voorkeur op donderdag en vrijdag van  09.00 – 17.00 uur. 
 
Procedure 
Sollicitaties dienen uiterlijk 01-12-2018 in ons bezit te zijn. Je kunt je sollicitatie richten aan KPOA, 
t.a.v Mw. B. Visser, Postbus 930, 3800 AX Amersfoort of bij voorkeur per e-mail naar info@kpoa.nl.  

mailto:info@kpoa.nl


 
 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Brigitte Visser, directeur bestuursbureau 033-
2570645. 
De eerste gesprekken vinden plaats in de ochtend van 5 december. 

 
 


