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Personeelsfunctionaris 
 

Wij zoeken een Personeelsfunctionaris die op alle drie locaties van onze stichting zal 

worden ingezet. Het gaat om een functie met veel afwisseling in een breed werkveld. 

 

Jij geeft o.a. voorlichting en beantwoordt vragen over cao, andere wet- en regelgeving en 

arbeids-juridische vraagstukken en bereidt alles voor in de werving & selectie procedure 

en regelt de administratieve verwerking van benoemingen van nieuw personeel.  

Jij bent dé professional op het gebied van de Wet Verbetering Poortwachter en begeleidt 

het proces van re-integratie en ziekte van onze medewerkers op procesniveau en bent 

applicatiebeheerder van het verzuim systeem.  Je onderhoudt hiertoe contacten met 

verzekeraars en de arbodienst.  

Daarnaast zal jij worden ingewerkt t.b.v. de advisering over de inrichting en ontwikkeling 

van het P&O beleid en de daarbij behorende instrumenten en bij de uitvoering en 

evaluatie van het personeels- en organisatiebeleid. Ook bij de ondersteuning van de 

directeur-bestuurder bij zijn werkzaamheden met de medezeggenschapsorganen wordt je 

betrokken. Je zult ook worden ingewerkt voor de werkzaamheden voor de 

formatieplannen die jaarlijks moeten worden opgesteld.   

 

Ben jij iemand die van aanpakken weet, graag de handen uit de mouwen steekt, van 

uitdagingen houdt en snel kan schakelen? Communicatief sterk is en over goede 

schriftelijke vaardigheden beschikt? En een echte teamplayer bent?  Heb jij een HBO 

opleiding op personeelsgebied? Ben jij bekend met de wet- en regelgeving in het 

onderwijs op het gebied van P&O? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

Vacature  

Type vacature    

Fulltime ( 40 uur per week)   

  

 

Dienstverband   

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor een periode van 1 jaar met uitzicht op een vast 

dienstverband. We zoeken iemand die z.s.m. kan worden ingewerkt. 

 

Over ons  

Jouw uitdaging  

Als professional op het gebied van de Wet Verbetering Poortwachter is het aan jou om te 

signaleren, te rapporteren en te corrigeren daar waar nodig in het proces van ziekte en re-

integratie.    

Samen met collegae zorg je ervoor dat de vragen vanuit de organisatie over de cao of 

andere wet- en regelgeving worden beantwoord.    

Je bent sparringpartner op het gebied van arbeids-juridische vraagstukken. 

Het is de bedoeling om uiteindelijk door te groeien naar de functie van senior 

personeelsfunctionaris.  Jij wordt daartoe geleidelijk aan voor ingewerkt.  Het gaat dus om 

een doorgroeifunctie. Uitdaging genoeg denken wij.  
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Jouw team en naaste collegae 

Naast jouw functie is er een collega die voornamelijk het beleidswerk voor zijn rekening 

neemt.  Je werkt samen aan een adviserend en ondersteunende P&O afdeling.  Je werkt 

ook samen met de medewerkers van de salarisadministratie.  

De afdeling valt onder de verantwoordelijkheid van de manager bedrijfsvoering. 

 

Wij bieden jou  

Een aantrekkelijke werkomgeving met professionele, leuke collega’s en een prettige 

werksfeer. 

Verder bieden wij je ook: 

 Een indicatief salaris conform cao VO schaal 9  (maximaal €3811 bruto per maand).  

 De doorgroeifunctie zal na 1 jaar opnieuw worden beschreven en gewaardeerd, 

waarbij inschaling in een hogere salarisschaal aan de orde is.  

 Eindejaarsuitkering van 7,4% per maand 

 Sportvergoeding 

 Schoolvakanties vrij  

 goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals kortingsregelingen met diverse 

verzekeraars, fietsregeling etc.  

 

 

Onze stichting  

De Stichting Andreas College voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Katwijk e.o. is 

gevestigd in de gemeente Katwijk. Onder deze stichting vallen de scholen Limes 

Praktijkonderwijs, Vakcollege Rijnmond (vmbo basis-, kader- en gemengde leerweg) en 

Pieter Groen (vwo, havo en vmbo-t) met TTO en Wetenschap. De stichting heeft ten doel 

de bevordering van het Protestants Christelijk voortgezet onderwijs. 

Ga jij de uitdaging aan? 

Reageer uiterlijk 30 september 2018 via Meesterbaan op deze vacature.  

 

Meer informatie? 

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met mevrouw M. 

Ypma, personeelsfunctionaris of de heer H. de Best , Senior beleidsmedewerker P&O. 

Telefoonnummer:  071 406 10 64 op maandag, dinsdag en donderdag 

071 406 10 65 op alle dagen behalve vrijdagmiddag 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 


