
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Administratief Medewerker P&O 
Gemiddeld 16 uur per week 

 
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn skidkinderopvang, een ambitieuze en professionele kinderopvangorganisatie in Noord-Drenthe. Wij bieden 

kinderdagopvang, peuter/kleuter opvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en tussenschoolse opvang in 

de gemeenten Aa & Hunze, Assen en Tynaarlo.  

Wij streven in ons dagelijks werk naar optimale dienstverlening. Onze medewerkers hebben passie voor hun vak: 
zij begeleiden kinderen vanuit hoofd, hart en handen, en zijn zich bewust van de talenten van kinderen. Zij geven 
kinderen ruimte, tijd en aandacht om uit te groeien tot de persoon die zij zijn, in locaties die gekenmerkt worden 
door een huiselijke, warme en persoonlijke sfeer waarbij het welbevinden van het kind centraal staat.  

Om de dagelijkse opvang van de kinderen zo goed mogelijk te faciliteren, zijn de ondersteunende diensten, 
waaronder de afdeling P&O, ondergebracht in een centraal bureau. Het doel van het centraal bureau is de 
medewerkers zo goed en zo efficiënt mogelijk in staat te stellen om alle kinderen de zorg en aandacht te bieden 
die zij verdienen.  

Door de fusie tussen skidkinderopvang en trias kinderopvang op 1 januari 2018 heeft de organisatie een 
aanzienlijke groei doorgemaakt en tellen wij momenteel 250 medewerkers die verdeeld over 28 locaties werkzaam 
zijn. Mede hierdoor is uitbreiding van de ondersteunende diensten wenselijk en is er een vacature ontstaan voor 
administratief medewerker P&O voor gemiddeld 16 uur per week op het centraal bureau in Vries. 

 

Over de functie 
Als administratief medewerker werk jij in een team met twee planners, één P&O adviseur en de manager P&O. Je 
voert de dagelijks voorkomende administratieve werkzaamheden uit die eraan bijdragen dat de administratieve 
processen m.b.t. personele- en salariszaken goed verlopen. 

Wij zoeken een enthousiaste, betrokken en servicegerichte medewerker. De juiste kandidaat heeft een hands-on 
mentaliteit, gecombineerd met een hart voor de kinderopvang, en wil vanuit deze functie graag een steentje 
bijdragen aan onze doelstellingen.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Werkzaamheden Administratief Medewerker P&O 

 Maandelijks voorbereiden van de salarisrun, waaronder:  
o verwerken van declaraties; 
o aanleveren van mutaties; 
o exporteren van flexibele uren; 
o controleren van proefstroken; 

 Invoeren van contractwijzigingen en nieuwe medewerkers in het salarissysteem; 

 Opstellen van arbeidsovereenkomsten en zorgdragen voor het tijdig verlengen of opzeggen van 
arbeidsovereenkomsten; 

 Verstrekken dan wel beëindigen van toegang tot portals; 

 Archivering en digitalisering van documenten t.b.v. de personeelsdossiers (overeenkomsten, diploma’s 

etc.); 

 Periodiek aanleveren van signaleringsoverzichten (zoals jubilea, einde dienstverbanden, verzuimduur) 

en rapportages (zoals verzuim, verloop, verlofstanden). 
  
 

Profiel 

 Jij bent een echte doener, een duizendpoot die alles tot in de puntjes verzorgt en jij hebt er plezier in 

om in korte tijd veel (administratief) werk te verzetten; 

 Jij bent integer en dienstverlenend ingesteld en jij past je gemakkelijk aan verschillende situaties en 

gesprekspartners aan;  

 Jij werkt nauwkeurig en gestructureerd; 

 Jij kunt goed werken met deadlines en piekdrukte (met name ten tijde van de salarisverwerking). 
 
 

Wat wij vragen 

 MBO4 diploma in administratieve richting, bij voorkeur (aangevuld) met basisopleiding 

salarisadministratie;  

 Kennis van en inzicht in de administratieve processen en inrichting van de salarisadministratie, 

alsmede het begrippenkader van de administratieve (salaris)organisatie; 

 Uitstekende kennis en beheersing van Excel (maken van draaitabellen). 
 
 
 
Wat wij bieden 

 Een afwisselde baan in een organisatie die volop in beweging is. 

 De cao Kinderopvang is van toepassing.  

 De functie komt overeen met de functie administratief medewerker B uit het functieboek en is 

ingedeeld in schaal 6 (minimaal € 2.047 en maximaal € 2.793 bruto per maand bij een volledig 

dienstverband). 

 De aanstelling is voor gemiddeld 16 uur per week en in eerste instantie voor de duur van een half jaar. 

 

Informatie en sollicitatie 

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dinie Hagenauw, manager P&O, op 

telefoonnummer 0592 390204.  

Jouw brief en CV kun je tot uiterlijk 20 januari a.s. sturen naar: vacature@skidkinderopvang.nl o.v.v. vacature 

P&O/0119. 
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