Koos Wijma
Curriculum Vitae

OVER MIJ
Ik ben een sociaal en gedreven persoon. Vanuit mijn ambitie probeer ik het hoogst
haalbare na te streven. Dit uit ik in enthousiasme en passie in mijn werk richting mijn
klanten / opdrachtgevers.

PROFIEL
NAAM:
Koos Wijma

ALGEMENE GEGEVENS:
Geboortedatum; 18 april 1966

Collega’s zeggen wel eens dat ik te perfectionistisch ben. Ik ben niet snel tevreden met
het eindresultaat, maar als het dan klaar is ben ik er oprecht trots op!
De mens staat bij mij centraal. Zo ben ik o.a. vrijwilliger bij de wijkvereniging en heb ik
jarenlang jeugd getraind bij de voetbalvereniging. Daarnaast ben ik een fervent hardloper,
lezer, speel ik graag basgitaar en hou ik er van om concerten te bezoeken.
Referenties zijn eventueel op verzoek beschikbaar.

ADRES:
Frouwesan 6
8939EP Leeuwarden
CONTACTGEGEVENS:
wijmagj@gmail.com

VAARDIGHEDEN/KENNIS/EIGENSCHAPPEN
Kennis van cao’s; tw. PO, VO, MBO, HBO, gemeente, VVT, GGZ, jeugdzorg
90%

(06) 21 25 49 81
ANALYTISCH VERMOGEN

SOCIAL:
/koos-wijma-RPP

90%
CIJFERMATIG INZICHT
90%

Koos.wijma
@kooswijma

ACCURAAT
90%
KRITISCHE EN SNELLE DENKER
90%

AMBITIE
In te huren voor een functie als
product consultant of (senior)
salarisadministrateur in een zakelijk
organisatie waarbij op informele wijze
met elkaar wordt samengewerkt.

GEDREVEN
100%

TALENKENNIS
NEDERLANDS | Moedertaal
FRIES | Goed in woord

OVERIG
NIRPA geregistreerd

wijmagj@gmail.com

06 21 25 49 81

WERKERVARING
2012 – 2016 | Product Consultant
Raet BV
Raet is de grondlegger van HR Cloud Software. Met meer dan 1,5 miljoen salarisberekeningen per maand is Raet één van de
toonaangevende bedrijven op het gebied van Human Resource Management.
Binnen Raet was mijn functie Product Consultant. Ik hield me bezig met het implementeren van de basis HR-software (Beaufort /
HR-Acces in Service) en het inrichten van de salarisverwerking aansluitend op de HR-software (Payroll Gemal Direct).
Daarnaast ondersteunde ik klanten, zowel op locatie als op afstand, bij vragen en problemen op het gebied van salarisverwerking,
journaalposten, begroting en prognose. Tevens werd mij om advies gevraagd bij het optimaliseren van werkprocessen.
Ik werd ingezet als trainer op het gebied van Beaufort, HR Core Education, Payroll Gemal Direct en Begroting en Prognose. Deze
trainingen worden zowel op het hoofdkantoor als ook in-company aangeboden.
In deze functie werd voornamelijk een beroep gedaan op mijn flexibiliteit, mijn creativiteit, mijn adviesvaardigheden en mijn
probleemoplossend- en analytisch vermogen.

2007 – 2012 | Salarisadministrateur
ROC Friese Poort
Als salarisadministrateur ondersteunde en adviseerde ik de medewerkers personeels- en salarisadministratie op de 4 vestigingen
van ROC Friese Poort. Verder was ik verantwoordelijk voor de tijdige en juiste aanmaak en indiening van het maandelijkse
salarisbestand richting Gemal en verzorgde ik de contacten met externe instanties zoals het ABP, UWV en de Belastingdienst.
Daarnaast was het mede vaststellen en ontwikkelen van beleid op HRM en financiën onderdeel van mijn takenpakket. Ik heb een
nieuwe reiskostenregeling voor ROC Friese Poort geschreven en ingevoerd.
Sinds 1 januari 2011 heeft ROC Friese Poort als eerste onderwijsinstelling een convenant Horizontaal Toezicht met de
Belastingdienst. Bij het opstellen van dit convenant heb ik mij intensief bezig gehouden met het opstellen van het Tax Control
Framework en met het onderhouden van de contacten met zowel de Belastingdienst als de accountantsdienst.
Verder was ik vanuit de stuurgroep HR-IS projectverantwoordelijk voor de conversie van HR-Access naar HR-IS. Samen met de
projectleider van Raet heb ik HR-IS ingericht op zowel de modules personeel, salarisadministratie en applicatiebeheer.

2004-2007 | Senior medewerker salarisadministratie
Provincie Fryslân
Naast het reguliere werk van een senior medewerker salarisadministratie was ik mede verantwoordelijk voor het aanleveren van
managementinformatie en was ik betrokken bij het ontwikkelen van formatie- en bezettingscijfers. Daarbij was ik
verantwoordelijk voor de salarissen van de leden van Gedeputeerde Saten en de Commissaris der Koningin.

1993-2004 | Medewerker salarisadministratie
Politie Fryslân

TRAININGEN / CURSUSSEN
Deelgebieden Fiscaal Adviseur
Deelgebieden Payroll Adviseur
Ambtenarenrecht
Beaufort
Payroll Gemal Direct
Impromptu

PAKKETKENNIS
Beaufort, Gemal
90%
HR IS
90%
Impromptu
70%

OPLEIDINGEN
NIRPA gecertificeerd
MBA
PDL
MEAO
MAVO

wijmagj@gmail.com

PIMS@ALL (Centric)
60%
Loon (RoosRoos)
60%

06 21 25 49 81

