
Bedrijfsprofiel 

AK+ is een jonge organisatie die onderwijsinstellingen ondersteunt in hun bedrijfsvoering. Onze klanten hebben graag te mak-

en met partners die verstand hebben van hun branche en waarmee ze op het juiste niveau kunnen sparren. Onze dienstverlen-

ing omvat het hele spectrum van financieel tot personeel en salaris en van applicatiebeheer tot detachering en payroll. Een 

nieuw product vormt het dashboard, een op maat voor een schoolbestuur gebouwd rapportagemodel.

Op het snijvlak van dit uitdagende werkgebied zoeken wij op korte termijn versterking van het team met een:

Salaris Consultant   

Taakomschrijving
•  Ontwikkelt op basis van power-BI dashboards voor 

   schoolbesturen en bouwt dit aandachtsgebied verder uit.

• Onderhoudt zelfstandig contacten met schoolbesturen en 

   stafmedewerkers P&O.; signaleert hun behoeften en andere 

   ontwikkelingen;

• Je bewaakt de kwaliteit van onze afdeling PSA en helpt waar 

   nodig onze salarisadministrateurs bij het uitoefenen van 

   hun werkzaamheden

• Vertaalt de werkstromen binnen het schoolbestuur naar 

   de AFAS omgeving en ondersteunt bij de inrichting en 

   optimalisatie hiervan.

• Verbindt de salarisadministratie, financieel administratie 

  en applicatiebeheer

ak

Profiel
• Goed ontwikkeld analytisch vermogen

• Affiniteit met digitalisering

• Sterke communicatieve vaardigheden

• AFAS, Excel en Power-BI zijn bekend voor je

• Kennis van de onderwijssector

Aanbod
• Een jonge organisatie die de komende jaren gaat doorgroeien

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

• Prettig en informeel team 

• Marktconform salaris en eindejaarsuitkering

 ‘Kies voor groei’

Voor een goede taakuitoefening is van belang dat je kennis van en ervaring hebt met de CAO en de overige wet- en regelgeving in het 

primair en voortgezet onderwijs. Tevens ben je bekend met de in en outs van de salarisadministratie.  Je overziet de problematiek van de 

inrichting van de bedrijfsvoering binnen een schoolbestuur in zijn volle breedte. Je werkt graag met Excel en Power-BI en bent thuis in 

de inrichting van AFAS.  Daarnaast beschik je over goede communicatieve vaardigheden.

Analytisch ingestelde

met affiniteit voor digitalisering, HBO niveau

0,6/1,0 fte

Locatie
Panovenlaan 1, 6525 DZ te Nijmegen | www.akplus.nl

Is je interesse gewekt en matched het profiel met dat van jou? 

Aarzel dan niet en mail je cv met motivatie naar 

silke@akplus.nl o.v.v. Salaris consultant

Voor vragen kun je contact opnemen met Jos de Kleijne 

jos@akplus.nl tel. 06 5396 2650. 


