
Resultaatsgericht functieprofiel Personeelsadministratie 
 
 

1. Naam van de functie 
Medewerker Personeelsadministratie 

 
2. Functie omgeving 

        Je wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de stafmedewerker Personeel 
 

3. Doel van de functie 
Je zorgt voor een efficiënt en klantvriendelijk beheer van de volledige loon- en 
personeelsadministratie voor een volledige groep medewerkers. 

 
4. Klanten 

- Medewerkers 
- Directieteam 

 
5. Kwalificatie eisen 

- Je hebt minimaal een diploma hoger onderwijs (A2) 
- Je beschikt over enige ervaring inzake personeelsadministratie 

 
6. Resultaatsgebieden 

Zorgen voor een accurate en tijdige input van gegevens in functie van een correcte 
loonberekening, adequaat personeelsbeheer 

 
Taken 

 Ingeven van persoonlijke gegevens van medewerkers 

 Verwerken van contractgegevens 

 Maandelijks ingeven van uren en wijzigingen aanbrengen 
 

 Systematisch opvolgen en nauwkeurig uitvoeren van de personeelsadministratie voor 
de medewerkers  

 
Taken 

 Opmaken van arbeidscontracten 

 Opmaken van attesten 

 Opvolgen van de personeelsdossiers 
 

Fungeren als contactpersoon voor de medewerkers in functie van een vlotte 
klantvriendelijke informatie- uitwisseling 

 
Taken 

 Verstrekken van informatie en beantwoorden van vragen i.v.m. loon- en  
personeelsadministratie 

 
7. Kerncompetenties 

 

 Discretie 
Alle info rond medewerkers blijft in de personeelsdienst 

 

 Betrokkenheid en verantwoordelijkheid 
Zich inzetten vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid, nauwgezetheid, engagement en dit 
gevoel meedragen over de muren van de organisatie en de werkuren heen. 

 

 Transparantie en openheid 
Communiceren op een open en helder manier; zorgen dat informatie en kennis voor 
iedereen toegankelijk is 



 

 Talent en creativiteit : 
Gebruik maken van de ruimte die geboden wordt aan talent en creativiteit door initiatief te 
nemen en oog te hebben voor vernieuwing 

 

 Samenwerken en samen leren : 
Een actieve bijdrage leveren om een gemeenschappelijke opdracht te realiseren. Samen 
doelen nastreven, met respect voor ieder zijn kwaliteit en beperkingen. 

 
8.   Functiespecifieke competenties 

                  *   Flexibiliteit 
  Het overzicht van het geheel zeer goed kunnen bewaken en kunnen omgaan met een 
constante   
  wijzigingen in de prioriteiten van de opdrachten 

 

 Mondelinge communicatie 
Overbrengen van info aan medewerkers op een duidelijke manier 

 

 Probleemanalyse (analytisch denken) 
Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte manier op zoek gaan naar 
bijkomende, relevante gegevens 

 

 Oordeelsvorming  
 Goed onderbouwde meningen kunnen uiten en zicht hebben op de gevolgen ervan 
 

 Zin voor organisatie 
In staat zijn om hoofdzaak en bijzaak te onderscheiden, planmatig kunnen werken 

 

 Klantgerichtheid 
Inspelen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van externe en interne klanten 

 

 Nauwgezetheid 
Accuraat handelen met aandacht voor details en gericht op het voorkomen van fouten. 

 
 

9. Technische competenties 
 

 Kennis van sociale wetgeving 
- Heeft basiskennis van sociale wetgeving 

 

 Kennis personeelsadministratie 
- Kan arbeidscontracten correct opmaken 
- Kan attesten m.b.t. personeelszaken opmaken en invullen 
- Kan zelfstandig een brief opmaken 

 

 Kennis MS office pakket 
- Goede kennis van Word en Excel. 


