
Vacature Medewerker personeelsadministratie bij DZN 

DZN is een binnen de WLZ gecontracteerde zorginstelling die zich inzet voor 

mensen met uiteenlopende zorg- en ondersteuningsvragen . Wij helpen 

jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking op het gebied van wonen, 

werken en zinvolle dagbesteding. Vanwege de groei en professionalisering die 

DZN doormaakt zijn wij opzoek naar iemand die onze back office kan komen 

versterken. 

Wij zoeken iemand die: 

· Nauwkeurig en zorgvuldig is. 

· In bezit is van een diploma op MBO+/HBO niveau in de richting van personeel en 

organisatie. 

· Goede communicatieve vaardigheden. 

· Goed kan samenwerken maar ook goed zelfstandig kan werken. 

· 16 uur per week beschikbaar is. 

· Enkele jaren werkervaring op het gebied van personeelsadministratie bij voorkeur 

in combinatie met de CAO gehandicaptenzorg. 

De medewerker personeelsadministratie is verantwoordelijk voor de 

personeelsadministratie. Hierbij hoort het verwerken van de in-, door- en uitstroom 

van onze medewerkers. Het opmaken van arbeidscontracten en wijzigingen binnen 

contracten, salarismutaties doorvoeren en het beheren van de waarderingscyclus. 

Het administreren en bewaken van het verzuimbeleid en zorg dragen voor de 

begeleiding van ziekteverzuim en re-integratie. Het signaleren van veranderingen in 

wet- en regelgeving op personeelsgebied en het adviseren van medewerkers 

omtrent personeel gerelateerde zaken. Ook de ontwikkeling van de medewerkers 

speelt hierbij een belangrijke rol in de vorm van een scholingsplan die in 

samenspraak met de teamleider en de medewerkers wordt opgesteld en de daarbij 

horende juiste uitvoering en registratie van trainingen en opleidingen. Ten aanzien 

van het personeelsdossier worden periodieke controles uitgevoerd, ontbrekende 

gegevens achterhaalt en eventuele fouten in het dossier herstelt. De medewerker 

ziet toe op de uitvoering van het personeelsbeleid en communiceert hierover 

intensief met de teamleider. 

Wat hebben we te bieden: 

· Een bruto maandsalaris van €1800 tot €2807 bij een volledige werkweek van 36 

uur. 



· Alle arbeidsvoorwaarden conform de cao gehandicaptenzorg inclusief een 13e 

maand (8,33%). 

· Aandacht voor (persoonlijke) ontwikkeling. 

· Veel ruimte voor eigen inbreng en een prettige, warme werksfeer; 

· Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor één jaar, met de mogelijkheid tot een 

vast contract en eventuele uitbreiding van de uren. 

Past deze vacature bij jou? Stuur dan een mail met je cv en de reden waarom jij dé 

persoon voor deze functie bent naar Naziha Lamrini. Ook voor eventuele vragen 

kan je contact opnemen via de mail: nezha@dzn-nijmegen.nl 

Solliciteren kan tot 30 Juni. 

Zie onze website voor meer informatie over wat we doen en waar we voor staan. 

 


