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COÖRDINATOR SALARISADMINISTRATIE 
WSD BOXTEL 

WSD 

WSD is een sociaal werkbedrijf gevestigd in Boxtel en werkt voor 

9 gemeenten in de regio: Best, Boxtel, Meierijstad, Nuenen, 

Oirschot, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel, Son en Breugel en Vught. 

WSD staat bekend als een betrouwbare en gedreven organisatie 

die kiest voor een persoonlijke benadering. Het behoort tot de top 

van sociale werkbedrijven. Zowel in de regio als landelijk trekt haar 

werkwijze de aandacht. 

 
Visie 
WSD maakt het verschil voor mensen. Zij denken als partner mee 

met gemeenten en werkgevers over hoe zij samen zo goed 

mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen 

begeleiden naar werk. Bieden effectieve en efficiënte oplossingen 

en zorgen dat de capaciteiten en de motivatie van mensen die 

mee willen doen aan het werkproces zo optimaal mogelijk worden 

ingezet. Zij bemiddelen ruim 2.000 mensen voor de 9 gemeenten 

binnen haar werkgebied en hebben een netwerk van meer dan 

700 relaties. 

 
Missie 
Het matchen, inzetten en ontwikkelen van zoveel mogelijk 

mensen die behoren tot de Participatiewet. WSD maakt dit 

gemakkelijk en aantrekkelijk voor gemeenten en werkgevers. 

Samen creëren zij duurzame kansen op werk. 

 

Bij WSD werken ongeveer 2.230 mensen, waarvan 1.500 WSW-

medewerkers en 500 Participatiewetters. 
 

De organisatie 
Het bestuur van de organisatie wordt gevormd door bestuurders 

uit de deelnemende gemeenten. Het managementteam van de 

organisatie bestaat uit de algemeen directeur en een 4-tal 

directeuren, samen zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse 

gang van zaken binnen WSD. Zij zorgen ervoor dat WSD haar 

doelstellingen realiseert.  

 

Sociale en Economische zaken (SEZ) is één van de stafafdelingen 

van WSD-Groep en bestaat o.a. uit de volgende afdelingen: 

Sociale Zaken, Economische Zaken en ICT. 

Voor de afdeling Economische Zaken wij op zoek naar een 

coördinator salarisadministratie. Samen met 2 collega’s ben jij 

verantwoordelijk voor de salarisadministratie. 

 
Wat ga je doen? 
Je bent een echte professional, die op de hoogte is van de 

nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied. Deze houd je bij op het 

niveau van wetgeving en jurisprudentie. Je doorziet makkelijk 

processen en stelt snel orde op zaken in hectische situaties. Je 

coördineert de dagelijkse werkzaamheden binnen het salaristeam 

en je werkt mee op het operationele vlak. Je bent 

verantwoordelijk voor alle aspecten van de salarisadministratie. 

Hierbij adviseer je en voer je uit op basis van deskundigheid op het 

gebied van loonheffingen, pensioen- en personeelsverzekeringen 

en kom je met verbetervoorstellen.  

 
 
 

Geerts & Partners zoekt voor het sociaal werkbedrijf WSD een coördinator salarisadministratie.  Deze vacature 
biedt volop opleidingsmogelijkheden en de ruimte om jezelf verder te ontwikkelen. Ook startende coördinatoren 
nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren.  

 

Waarom WSD? 

+ Passie voor mensen 

+ Resultaatgericht 

+ Vernieuwend 

+ Verantwoordelijkheid 

+ Klantgericht 
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Wat breng je mee? 
Je bent servicegericht, accuraat en flexibel. Stressbestendig en een 

teamspeler. Je bent proactief, neemt deel aan projecten en 

werkgroepen, organiseert bijeenkomsten en geeft presentaties 

over je vakgebied. Je anticipeert op landelijke ontwikkelingen, 

komt met voorstellen en vertegenwoordigt de organisatie. 

Je bent in het bezit van het diploma Vakopleiding Payroll Services 

(VPS) of je bent bereid die te gaan volgen. 

 
Geboden wordt: 
Werken in een aantrekkelijke werkkring met enthousiaste collega’s 

met een duidelijke visie op de groei en ontwikkeling van haar 

medewerkers. Een functie waar je zelf invulling aan kunt geven. 

Een salaris dat afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal  

€ 4.494, - bruto per maand bedraagt, o.b.v. een 36-urige 

werkweek (schaal 10 cao gemeenten). Een vrij besteedbaar 

keuzebudget van 16,25% boven op je salaris (opgebouwd uit 

vakantiegeld, levensloopbijdrage en eindejaarsuitkering) wat je 

bijvoorbeeld kunt benutten voor extra inkomen per maand of het 

bijkopen van verlofuren.  

Gelet op de aard van de functie heeft werken vanuit het kantoor 

de voorkeur. 

 

Geïnteresseerd? 

Enthousiast geworden en herken jij je in dit profiel? Solliciteer dan 

vóór 1 april en upload je sollicitatie via onze website: 

https://www.geerts-partners.nl/vacatures. 

 

Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij 

kandidaten uit voor een online voorgesprek met Carelien 

Liebrecht, senior-adviseur.  

 

Zodra de data van de gesprekken bij de opdrachtgever bekend zijn 

worden die op onze site gepubliceerd. Wil je meer informatie over 

de functie bel dan met Carelien Liebrecht, bereikbaar op  

06 21 29 76 33 of 013 20 71 00 06. 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

   
Gevraagd wordt: 

     HBO werk- en denkniveau 

        max. € 4.494, - bij een 36-urige werkweek 

      28 - 36 uur 

         Ruime ervaring als salarisadministrateur 

        Kennis van arbeidsrecht, loonheffing en overige relevante wetgeving.  

       Vertalen van jurisprudentie naar de praktijk.  

 

https://www.geerts-partners.nl/vacatures

