Vacature medewerker personeelsadministratie vanaf februari tot
augustus 2023 (zwangerschapsvervanging) 16-24 uur per week
Werken in een monument in hartje Utrecht? Dat kan bij het Bartholomeus
Gasthuis! Combinatie met de vacature voor financieel medewerker is mogelijk.
In het Bartholomeus Gasthuis draait het om zo prettig mogelijk ouder worden (zie
https://bartholomeusgasthuis.nl). In het historische gebouw in hartje Utrecht komen
wonen, zorg en aandacht voor een prettige dag invulling en gezondheid samen. Er wonen circa
100 bewoners en daarnaast zijn we er voor buurtbewoners en andere gasten. We zijn al meer dan
650 jaar een eigentijds, eigenzinnig én zelfstandig gasthuis en dat koesteren we!
In het gasthuis werken bijna 200 medewerkers en zo’n 130 vrijwilligers.
De afdeling Personeel & Organisatie (P&O) vervult een belangrijke rol in de organisatie. Met advies, passend
personeelsbeleid en een foutloze, actuele personeels- en salarisadministratie. De afdeling bestaat uit de P&O
adviseur, praktijkopleider en P&O manager. In verband met zwangerschapsverlof zijn wij op zoek naar een
collega die een aantal werkzaamheden kan overnemen.
Wat ga je doen?
➢ Verzorgen van de personeels- en salarisadministratie:
• Verzamelen, controleren, verwerken en vastleggen van personele gegevens in ons personeels- en
salarissysteem SDB
• Verwerken van mutaties, opstellen van contracten en medewerkerscorrespondentie
• Maandelijkse salarisafsluiting, inclusief controleren en afsluiten van het maandrooster en
aanleveren bij de salarisverwerker (SDB)
➢ Werving- en selectie:
• Voorbereiden van vacatureteksten in overleg met betrokken leidinggevenden
• Plaatsen van vacatures op de website en vacaturepagina’s
• Het beantwoorden van vragen van potentiële sollicitanten
• Maken van afspraken voor sollicitatiegesprekken
➢ Bijhouden van de mailboxen en diverse correspondentie
➢ Aanleveren van gegevens aan externe partijen zoals UWV, verzekeraars, belastingdienst.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Adri Hammink, P&O manager, via e-mail:
a.hammink@bartholomeusgasthuis.nl of telefonisch: 030-2310254.
Waarom werken bij het Bartholomeus Gasthuis?
Als het gaat om welzijn, wonen en zorg voor senioren is het Bartholomeus Gasthuis hét gasthuis van de
Utrechtse binnenstad. Kom je bij ons werken, dan werk je in een informele sfeer met collega’s die trots zijn op
het gasthuis en de onderscheidende en goede zorg die wordt verleend. Door de kleine, informele organisatie
zijn de lijnen kort en krachtig. Daardoor kun je snel schakelen, ken je iedereen en kun je er écht toe doen
Wat vragen we van je?
• Een afgeronde opleiding op MBO-niveau in de richting personeel en arbeid of personeelsadministratie
• Aantoonbare relevante werkervaring op een personele administratie, bij voorkeur bij een zorginstelling
• Ervaring met SDB of vergelijkbaar systeem, kennis van Excel
• Nauwkeurig, proactief, klantgericht en communicatief
Wat kun je van ons verwachten?
• Salaris conform cao VVT, afhankelijk van de uiteindelijke werkzaamheden minimaal salarisschaal 35,
maximaal salarisschaal 45 (€ 2.135 tot € 3.471,49) bruto per maand op basis van 36 uur;
• Aanvullende arbeidsvoorwaarden: 8,33% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld, pensioenopbouw bij
PFZW;
• Flexibele werktijden die je deels zelf kunt bepalen (bv. onder schooltijden);
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Een open en informele sfeer met gedreven collega’s in een werkomgeving om trots op te zijn;
De functie kan eventueel gecombineerd worden met de vacature voor financieel medewerker.

Wil je solliciteren?
Je sollicitatie (motivatie en CV) kun je mailen naar HRM@bartholomeusgasthuis.nl t.a.v. Adri Hammink,
P&O manager.
Het is belangrijk om te weten dat je bij het Bartholomeus Gasthuis niet kunt parkeren. Het gasthuis is goed te
bereiken met het OV.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

