
 

We zijn per direct op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde 

SALARISADMINISTRATEUR 

20 uur per week 

In Amsterdam parkeer je digitaal: door het opgeven van je kenteken bij een van de automaten, of met 

een app. Ook de controle gebeurt digitaal: onze scanauto’s registeren of er voor het voertuig 

parkeerbelasting is betaald. 

Egis Parking Services (EPS) speelt in dit proces een belangrijke rol. EPS biedt namens de gemeente 

Amsterdam, Weesp en Diemen oplossingen voor het parkeerbeheer in die gemeenten. Zo verschaffen 

wij informatie over parkeren in de gemeente, maar zijn ook verantwoordelijk voor de uitgifte, beheer en 

controle van parkeervergunningen. Daarnaast beheren wij alle parkeerautomaten in de gemeenten en 

behandelen binnenkomende bezwaren, Kortom, een bedrijf dat verschillende facetten omtrent het 

parkeerbeleid in de gemeenten in beheer heeft. 

Wij zijn een digitale dienstverlener, wij richten ons in de toekomst ook op het leveren van andere 
toezichts- en handhavingsdiensten in de publieke ruimte: Leefbaarheid door Innovatie! Betrokken, 
klantgericht en toonaangevend zijn daarbij onze kernwaarden. Meer informatie: 
www.egisparkingservices.nl. 

Voor onze afdeling Finance zoeken we naar een ervaren Salaris Administrateur 

Wat ga jij doen: 

Het samen met een collega verzorgen van de juiste en tijdige salarisbetalingen en het 
uitvoeren van controles daarop. Aanleveren van aan de salaris administratie gelieerde 
management rapportages. Gevraagd en ongevraagd adviezen geven op het gebied van de 
toepassing van de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Vragen 
beantwoorden van medewerkers, leidinggevenden en toezichthouders ten aanzien van 
salarissen en arbeidsvoorwaarden. Primair contactpersoon richting de Belastingdienst en de 
leverancier AFAS. 

Wat we van jou verwachten: 

 MBO+ werk- en denkniveau. 

 Actuele inhoudelijke kennis op het gebied van salarissen, pensioenen, wet en 
regelgeving.  

 In het bezit van een PDL diploma. 

 Kennis van salaris administratie en salaris administratie systemen. 

 Kennis en ervaring met AFAS is een must. 

 Goede kennis van Excel is een must. 

 Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie. 

 Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. 

 Wij bieden jou: 

Een loopbaan in een innovatieve en groeiende organisatie, waarbij je in een prettige en 
informele omgeving komt te werken. Je krijgt de mogelijkheid om je te ontwikkelen door 
middel van training en scholing en er gelden goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden.  

http://www.egisparkingservices.nl/


 

Wat bieden wij jou verder? 

 Marktconforme, goede arbeidsvoorwaarden, afhankelijk van opleiding- en werkervaring; 

 Een gezellige, diverse en informele omgeving; 

 Loopbaanmogelijkheden in een groeiende organisatie; 

 Volledige ov-vergoeding of kilometervergoeding; 

 Aandacht voor werk- en privébalans door een combinatie van werken op locatie en thuis; 

 Bij een vaste aanstelling krijg je na 6 maanden de mogelijkheid om een thuiswerkplek in te 

richten;   

 Kwartaalbijeenkomsten verzorgd met heerlijk eten; 

 Actieve personeelsvereniging (Bowlen, Dam tot dam loop, Pub Quiz, Amsterdam light 

festival). 

Geïnteresseerd?  

Is deze functie je op het lijf geschreven, dan zien we graag je cv met motivatiebrief tegemoet! Deze kun 

je richten aan HRM@egisparkingservices.nl.  

Mocht je nog vragen hebben over de inhoud van deze functie stuur dan een e-mail aan 
HRM@egisparkingservices.nl. Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern bekend gemaakt. Bij 
gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de interne kandidaat. 

Sollicitatieprocedure  
Na je sollicitatie wordt een eerste briefselectie gemaakt. Daarna volgt een gesprek op het kantoor van 
EPS. Bij een positieve uitkomst zal er een tweede gesprek plaatsvinden.  
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