
Analytisch talent (Salarisadministratie en -inrichting) 

Houd jij van complexe puzzels en is hoofdrekenen voor jou net iets makkelijker dan voor een ander? 
Ben jij op zoek naar een functie waarin je dit talent kunt inzetten en is gestructureerd werken voor 
jou vanzelfsprekend? Kom dan bij CBBS werken. 

Wie ben jij? 
Jij bent de starter die zich wil ontwikkelen in de functie van salarisadministrateur en beheerder met 
de software van AFAS. Je beschikt over minimaal HBO denk- en werkniveau en je blinkt uit in de 
volgende competenties:   

• Analytisch denkvermogen 
• Procesmatig inzicht 
• Cijfermatig inzicht 
• Resultaat- en klantgericht 
• Theoretisch en praktisch leervermogen  

Wie zijn wij? 
CBBS verzorgt voor meer dan 5000 ondernemers en accountants- en administratiekantoren de 
salaris- en HR-administratie en biedt ondersteuning bij personele vraagstukken. Wij zijn 
gespecialiseerd in het inrichten en ondersteunen van verschillende salaris- en HRM-producten, 
waaronder Visma YouServe, AFAS en Nmbrs. 
 
Wat vinden wij belangrijk? 
Kom je bij ons werken dan draag je met jouw positieve inzet bij aan de ontwikkeling van onze 
groeiende organisatie en het realiseren van onze doelen. We vinden het vanzelfsprekend om elkaar 
te helpen en hebben een open werkcultuur waarin we van elkaar leren. Een proactieve instelling is 
onmisbaar in deze functie. 

Wat kan je van ons verwachten? 
Kom je bij ons werken dan draag je met jouw positieve inzet bij aan de ontwikkeling van onze 
groeiende organisatie en het realiseren van onze doelen. We vinden het vanzelfsprekend om elkaar 
te helpen en hebben een open werkcultuur waarin we van elkaar leren. Een proactieve instelling is 
onmisbaar in deze functie. 

Ga je bij ons aan de slag dan bieden wij:  

• Een stabiele werkomgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling; 
• Een marktconform salaris afhankelijk van kennis en ervaring; 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. flexibele werktijden, goede 

opleidingsmogelijkheden, een pensioenregeling en laptop). 

Interesse? 
Heb je vragen over deze vacature of wil je solliciteren? Stuur een mail naar 
s.vanhaersmabuma@cbbs.nl. We ontvangen bij interesse graag je CV en schriftelijke motivatie. Deze 
kun je richten ter attentie van Sietse van Haersma Buma. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 



 


