Personeelsadviseur
Service Bureau Hoorn
Gemiddeld 24 uur per week

Weet jij je weg te vinden in een team dat volop in ontwikkeling is? Hou je van aanpakken en weet je
door jouw enthousiasme en overtuigingskracht je collega’s mee te nemen in jouw ideeën? Dan is
deze vacature echt iets voor jou!
Functie
Begin dit jaar zijn Talent Primair Onderwijs en SKH Kinderopvang de samenwerking aangegaan.
Binnen de afdeling P&O worden de krachten gebundeld om medewerkers in zowel het onderwijs als
kinderopvang zo goed mogelijk te bedienen.
Als personeelsadviseur ben jij, voor beide bedrijfsonderdelen, verantwoordelijk voor het begeleiden
van onze leidinggevenden en medewerkers op het gebied van personele en arbeidsrechtelijke
vraagstukken. Je levert een bijdrage aan het uitwerken van beleid en neemt deel aan projecten op HR
gebied. Je speelt daarnaast een rol in de verdere samensmelting van Talent en SKH op P&O gebied. Bij
de uitvoering van je taken krijg je administratieve ondersteuning van onze medewerkers P&O.
Je komt te werken in een gezellig team van P&O collega’s, binnen een afdeling die volop in beweging
is. De afdeling heeft een breed takenpakket met veel afwisseling in werkzaamheden waarin je continu
moet schakelen. Je hebt in deze functie veel vrijheid, de weg ligt nog open om zelf invulling te geven
aan je positie binnen onze organisaties.
In eerste instantie ligt de nadruk van jouw functie op de ondersteuning binnen het onderwijs.
Gaandeweg het jaar worden kinderopvang en onderwijs meer en meer gecombineerd. Vanaf augustus
verschuift het accent tijdelijk naar de kinderopvang ter vervanging van zwangerschapsverlof.
Wij zoeken een collega die
 klantgericht is.
 communicatief sterk en sociaal vaardig is.
 analytisch sterk is m.b.t. personele vraagstukken.
 integer en discreet is.
Functie-eisen
 Je beschikt over een relevante afgeronde opleiding op HBO niveau.
 Ruime ervaring in een soortgelijke rol binnen het primair onderwijs en/of kinderopvang is een pré.
 Parate en actuele kennis van wet- en regelgeving is een must.
 Ervaring met personeelsinformatiesysteem Afas is een pré.
Wat bieden we jou?
- Een afwisselende en uitdagende baan.
- Een prettige werksfeer.
- Ruimte voor eigen inbreng en initiatief.
- Salaris conform schaal 8 CAO Kinderopvang (min. €2.598,- en max. €3.520 op fulltime basis).
- Een contract voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden met mogelijkheid tot
verlenging.

Meer informatie en solliciteren
Ben jij die doorgewinterde P&O-er maar bovenal prettige collega die we zoeken? Stuur dan voor
woensdag 18 maart a.s. je cv en motivatiebrief naar sollicitatie@kinderopvanghoorn.nl t.a.v. Esther
Harkema o.v.v. sollicitatie ‘2011’.
Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? Mail deze dan naar Esther Harkema, Manager
P&O, eharkema@kinderopvanghoorn.nl

De eerste gespreksronde is op maandagmiddag 23 maart a.s.
De tweede gespreksronde wordt vervolgens gehouden op donderdag 26 maart a.s.

