
 
 

Vacature Salarisadministrateur  

 

Blaak en Breederveld Accountants is een accountants- en belastingadvieskantoor in Naaldwijk 

(Westland).  

Ja, er staat ‘accountants’ in onze naam. Geen speld tussen te krijgen. Maar dat ‘accountants’ doet ook 

een beetje zakelijk aan. Alsof het alleen maar om cijfertjes en ondernemingsresultaten gaat. Integendeel, 

het gaat bij ons om mensen: onze klanten en onze medewerkers.  

Alvast meer weten over hoe wij werken, bekijk onze website: https://www.blaak-breederveld.nl/over-ons  

 

Wat ga jij doen bij ons?  

Onze klanten vinden hun medewerkers net zo belangrijk als wij. Daarom zien zij de salarisadministratie 

ook als een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Aan jou de eer om de salarisadministratie van 

jouw eigen klantenbestand te verzorgen, waarbij jij het vaste contactpersoon bent. Dankzij jou krijgen 

alle medewerkers van klanten correct en op tijd uitbetaald. Een dankbaar beroep!  

Je voert de volgende werkzaamheden uit voor jouw klanten:  

● maandelijks verwerken van de salarisadministraties; 

● tijdig verzorgen van aangiften loonheffing en pensioenen; 

● controleren van pensioennota’s; 

● beantwoorden van vragen omtrent de salarisadministraties (en waar je niet direct een antwoord op 

hebt, vraag je na binnen het team of bij externe specialisten); 

● samen met jouw collega’s volgen van de wet- en regelgeving en dit vertalen naar de praktijk.  

 

Wat wil jij en kan jij? 

● Je hebt graag een eigen klantenbestand waar jij het eerste aanspreekpunt voor bent en je vindt 

het leuk om dagelijks met verschillende soorten mensen en ondernemingen te schakelen;  

● Je hebt een opleiding of cursus gevolgd, zoals bijvoorbeeld Praktijk Diploma Loonadministratie 

(PDL); 

● Je hebt een aantal jaar ervaring op de salarisadministratie (bijvoorbeeld intern bij een 

onderneming, uitzendbureau of ander accountantskantoor, als jij dit werk maar leuk vindt!); 

● Een werkweek tussen de 24 en 40 uur is precies wat je zoekt (dit is in overleg bespreekbaar);  

● Je begrijpt als geen ander hoe belangrijk nauwkeurigheid is bij de salarismutaties;  

● Je werkt graag met de Westlandse/Rotterdamse mentaliteit van onze klanten. 

 

Wat hebben wij te bieden?  

● Een goede werk privé balans vinden wij belangrijk. Spontaan een dagje vrij nemen omdat het 

lekker weer is, kan hier zeker.  

● Vrijheid in hoe je jouw werk organiseert en om dit op jouw eigen manier te doen (uiteraard 

conform wet- en regelgeving).  

● Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Salarissen zijn bij ons bovengemiddeld en jouw 

salaris groeit mee met jouw ontwikkeling.  

● Bij ons bepaal jij zelf tot hoe ver jouw ambitie reikt. Wij faciliteren jou bij jouw loopbaan, jij 

bepaalt het tempo en de invulling. Dit zie je onder andere terug in onze uitgebreide 

studiefaciliteiten. 

● We gaan mee met de digitale ontwikkeling, zodat we meer tijd hebben voor persoonlijke contact 

met onze klanten.  

 

 

https://www.blaak-breederveld.nl/over-ons


 
 

Met wie werk je samen?  

Bij ons werken 19 gezellige en gedreven collega’s met een diversiteit aan achtergronden en disciplines. 

We lopen graag even bij elkaar langs voor een zakelijke vraag of een persoonlijk praatje. Het team van de 

salarisadministratie bestaat uit 2 collega's, die zelfstandig werken voor hun eigen klantenbestand en 

elkaar helpen tijdens de pieken. Maak kennis met ons team op onze website: https://www.blaak-

breederveld.nl/contact#onze-mensen 

 

 

Wat doen wij?  

Wij zijn klein genoeg om een plezierige band met onze klanten op te bouwen en groot genoeg om die 

disciplines in huis te hebben die bij een professioneel kantoor horen. Onze activiteiten lopen uiteen van 

accountancy werkzaamheden en salarisadministratie tot brede advisering op fiscaal, bedrijfseconomisch 

en juridisch gebied. Onze klanten zitten in alle sectoren van de economie. We werken voor grote, 

gevestigde ondernemingen die al een eeuw bestaan en voor ambitieuze starters. Veel van die bedrijven 

houden de Westlandse economie draaiend, en we zijn ook goed vertegenwoordigd in de regio’s Rijnmond 

en Haaglanden. Tot en met internationaal opererende bedrijven. 

 

Kennismaken?  

Wil je meer informatie of wil je deze job? Mail jouw interesse voor deze baan en jouw opgedane 

werkervaring naar richard@blaak-breederveld.nl. Als je vragen hebt, kan je contact opnemen met Richard 

Macco via 0174-624801. Zolang de vacature online staat kan je reageren. 

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.  
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