Best Onderwijs is een onderwijsinstelling met zeven scholen in het primair onderwijs. Best Onderwijs biedt inspirerend, kwalitatief hoog en eigentijds onderwijs aan de kinderen in Best.
Binnen deze dynamische organisatie zijn wij per 1 november 2019 op zoek naar een:

P&O adviseur

(24 uur)

Het betreft een functie voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
Binnen stichting Best Onderwijs ben je werkzaam op het bestuurskantoor, in een klein team waar
gevoel voor humor, open houding en integriteit een belangrijke rol spelen.
Als P&O adviseur ben je (mede) verantwoordelijk voor:
•
het signaleren van interne en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op algemeen HR
beleid en de ontwikkelingen binnen de organisatie. Hierop maak je vervolgens een vertaalslag
naar de organisatie;
•
gevraagd en ongevraagd adviseren van College van Bestuur en directeuren inzake beleid en
ontwikkelingen;
•
het ondersteunen van directeuren bij het uitvoeren van het HR beleid (als aanspreekpunt voor
directeuren en medewerkers inzake CAO vraagstukken);
•
het opstellen van beleid binnen de kaders van de CAO PO en wetgeving;
•
de implementatie en uitvoering van het opgestelde beleid;
•
het maken van rapportages voor College van Bestuur;
•
het opbouwen en onderhouden van een professioneel netwerk met diverse contacten zowel
intern en extern.
Wij
•
•
•
•
•
•

zoeken een P&O adviseur die naast oog voor kwaliteit en vernieuwing ook:
in het bezit is van een HBO opleiding bij voorkeur HRM;
enkele jaren werkervaring heeft;
goede communicatieve vaardigheden en een goed analytisch vermogen heeft;
zelfstandig en pro-actief is;
stimuleert, inspireert en motiveert;
kennis van HRM in primair onderwijs is een pré.

Wij bieden jou een uitdagende baan, met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, binnen een klein en
collegiaal team. Salaris schaal 10 conform CAO PO.
Voor meer informatie en uitgebreid profiel kun je contact opnemen met de voorzitter van College
van Bestuur de heer W. Kock tel. 0499-376120 / mail: secretariaat@bestonderwijs.nl
Is deze functie op je lijf geschreven, stuur dan vóór 11 juni a.s. je CV en motivatie naar
secretariaat@bestonderwijs.nl.
In week 26 vinden de gesprekken plaats.

