
 

 

 
 
Over Landschap Noord-Holland 
Bij Landschap Noord-Holland zetten we ons in voor bescherming en behoud van natuur, waardevolle 
landschappen en cultuurhistorisch erfgoed in Noord-Holland. Vanuit een kleine stichting zijn we uitgegroeid tot 
een maatschappelijke organisatie met 96 eigen natuurgebieden. We kopen nieuwe natuur aan, vormen 
landbouwgronden om tot nieuwe natuur en zetten ons in voor de biodiversiteit. Ruim 33.000 Beschermers, 
duizenden vrijwilligers, sponsors en klanten helpen ons daarbij. Samen maken we Noord-Holland mooier!  
 
Werken bij Landschap Noord-Holland betekent dat je affiniteit hebt met natuur en landschap in Noord-Holland 
en dat je het belangrijk vindt dat dat behouden blijft voor de toekomst. Zodat huidige en toekomstige 
generaties ervan kunnen blijven genieten. Interessant? Bekijk dan deze vacature. 
 

Medewerker personeel- en salarisadministratie (24-32 uur) 
 
Wat zijn je werkzaamheden? 
Je bent, samen met je collega, het gezicht van de afdeling personeelszaken. Hoofdtaak is de uitvoering van de  
personeels- en  salarisadministratie. Daarnaast pak je administratieve taken op in relatie tot de Participatiewet. 
  
Concreet betekent dit: 

• het tijdig aanleveren en verwerken van de personeel- en salarisadministratie, door o.a. de maandelijkse 
personeelsmutaties; 

• vragen beantwoorden van medewerkers over vastgestelde arbeidsvoorwaarden en zorgdragen op 
operationeel niveau voor de in-, door-, en uitstroom (binnen de participatiewet); 

• invoeren en controleren van de vaste en variabele salarisgegevens en periodiek afsluiten van de 
salarisverwerking en verzenden van alle salarisgegevens; 

• controleren van de pensioenaangifte, verzekeringen en belastingaangifte.  
 
Wat heb je nodig?  

• Een proactieve, integere en open houding; 
• Kennis van actuele wet- en regelgeving;  

• Relevante en aantoonbare werkervaring op een personeel- en salarisadministratie;  

• Kennis van personeel registratie- en salarissysteem. 
 
Meer informatie 
Het aanvangssalaris bedraagt circa € 2.545,- tot € 3.155,- bij een fulltime dienstverband van 37 uur conform de 
CAO Bos en Natuur. De standplaats is Heiloo.  
 
Heb je vragen? Neem dan contact op met Marnix Zuidema, 088 006 44 17. 
 
Geïnteresseerd? 
Stuur jouw motivatie met CV uiterlijk 1 december 2019 per mail naar 
Personeelszaken@landschapnoordholland.nl o.v.v. medewerker personeel- en salarisadministratie. 
 
De 1e sollicitatiegesprekken vinden plaats op 9 december 2019. 
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Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld en er wordt derhalve niet op gereageerd. 


