
 
 
 
 
 

Bij Phidra Personeelsadvies B.V. zijn wij ter uitbreiding van ons team op zoek naar een nieuwe collega:  
 

Medewerker P&O/salarisadministratie (M/V) 
(Alkmaar 16 tot 24 uur per week, bij voorkeur over meerdere dagen) 
 
Phidra Accountants & Adviseurs is een jonge en dynamische full-service organisatie, actief in  
accountancy, belastingadvies, (salaris)administratie en personeel & organisatie. Phidra is een 
snelgroeiende, vooruitstrevende en digitale organisatie met vestigingen in Haarlem en Alkmaar. 
 
Wij zijn sterk vertegenwoordigd in het midden- en kleinbedrijf en daartoe behoren dan ook veel 
groeiende ondernemingen en familiebedrijven. Daarnaast zijn wij actief in de gezondheidszorg,  
non-profit en mogen wij een aantal beursgenoteerde ondernemingen tot onze cliëntenkring rekenen. 
 
Functieomschrijving 
Als medewerker P&O/salarisadministratie ligt jouw focus op het verzorgen van loonadministraties 
voor een afwisselende groep cliënten. Ook ondersteun je cliënten op het gebied van loontechnische, 
arbeidsrechtelijke, sociaal verzekeringsrechtelijke en CAO-vraagstukken. Je onderhoudt de contacten 
met de cliënt, signaleert adviesvragen welke je doorzet aan de adviseurs, houdt veranderende wet- 
en regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van salarisadministratie bij en speelt hierop in. Dit 
biedt voor jou persoonlijk veel mogelijkheden om je op diverse vlakken te ontwikkelen. 
 
Jouw profiel 
Je hebt een afgeronde opleiding op MBO+/HBO niveau, eventueel aangevuld met PD Lonen, PD 
Sociale Verzekeringen en basiskennis op het gebied van Arbeidsrecht. Bij voorkeur werk je al enkele 
jaren bij een accountantskantoor en heb je ervaring met de HR-/loon software van Loket.nl en Nmbrs. 
Kennis van de Engels taal in woord en geschrift is een pré. 
 
Je ziet het als een uitdaging om je vaktechnische en commerciële talenten bij ons verder te 
ontwikkelen en vindt het leuk om onze cliënten persoonlijk te adviseren. Goede communicatieve en 
commerciële vaardigheden zijn onmisbaar voor deze functie, waarbij accuratesse niet mag 
ontbreken.  
 
De ideale medewerker P&O/salarisadministratie is gedreven, enthousiast en ondernemend. De 
medewerker dient stressbestendig te zijn, aangezien er gewerkt wordt met deadlines, waardoor de 
werkzaamheden onder tijdsdruk moeten worden uitgevoerd. Tevens is de persoon integer bij het 
verwerken van vertrouwelijke gegevens, zoals financiële en/of persoonsgegevens. Hij of zij kan zowel 
zelfstandig als in teamverband werken, is accuraat en heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. 
 
Ons aanbod 
Wij bieden jou een interessante functie met uitstekende arbeidsvoorwaarden. Het salaris is 
marktconform en daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een gunstige 
studieregeling en voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 
 
Solliciteren 
Spreekt bovenstaande jou aan, stuur dan je motivatie en je CV naar: solliciteren@phidra.nl 
 
Acquisitie niet gewenst. 
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