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Verantwoord veranderen 
met hart voor onderwijs en zorg

Stichting Openbaar Basisonderwijs 
Hilversum vormt het schoolbe-
stuur van tien openbare basis-
scholen op zestien locaties in 
Hilversum. In totaal 320 medewer-
kers zetten zich dagelijks in voor 
ruim 3400 leerlingen. 

Het bestuursbureau, bestaand uit 
negen medewerkers, ondersteunt 
de scholen. De algemeen direc-
teur, directeur financiën en hoofd 
personeelszaken vormen geza-
menlijk het managementteam.

De stichting staat bekend 
om haar goede onderwijs en 
haar inspirerende schoolklimaat. 
Kernbegrippen van waaruit het 
beleid en het onderwijs worden 
vormgegeven zijn: identiteits-
gericht, kindgericht, toekomst-
gericht, resultaatgericht en maat-
schappijgericht. 

Stichting Openbaar Basisonderwijs 
Hilversum heeft zich ten doel 
gesteld goed en pluriform onder-
wijs te bieden aan leerlingen. Zij 
beoogt een open en ambitieuze 
organisatie te zijn waarbinnen zij 
haar medewerkers aantrekkings-
kracht, ontwikkeling en uitdaging 
biedt.

Verdere informatie over de stich-
ting is verkrijgbaar via:

www.boo-hilversum.nl 

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

Stichting Openbaar Basisonderwijs 
Hilversum
zoekt per direct een

hoofd personeelszaken
die op standvastige en samenwerkingsgerichte wijze de algemeen directeur en de 

directeuren van de scholen adviseert en ondersteunt. U bent klant- en resultaatgericht, 

empathisch met gevoel voor de menselijke maat. U bent communicatief zeer vaardig en 

stimuleert inbreng van ideeën en initiatieven. U bent een toegankelijke, enthousiaste en 

flexibele vertegenwoordiger van de stichting.

Profiel en Informatie

U beschikt over: 

•  ervaring op uitvoerend en beleidsvormend P&O-gebied, bij voorkeur in het 

primair onderwijs;

•  een voor de functie relevante HBO-opleiding en bekwaamheden;

•  goede adviserende, organisatorische en ondersteunende vaardigheden;

•  inzicht in personeelsinstrumenten en complexe organisatie- en belangenstructuren;

•  affiniteit met het openbaar (primair) onderwijs.

Verdere informatie en een informatiepakket met daarin ondermeer het gehele profiel van 

de functie zijn verkrijgbaar via: www.vanbeekveldenterpstra.nl.

Benoeming

Het betreft een managementfunctie van 0.8 tot 1.0 fte in schaal 11/12 op basis van 

opleiding, leeftijd en ervaring conform de CAO voor het primair onderwijs.

Procedure en belangrijke data

De voorselectiegesprekken vinden plaats op donderdag 11 februari.

De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op dinsdag 

16 februari, de tweede op donderdag 4 maart.

Alle gesprekken vinden plaats in Hilversum.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Sollicitatie

Uw gemotiveerde reactie en een uitgebreid c.v. kunt u sturen naar 

Van Beekveld & Terpstra Werving en Selectie

ter attentie van mevrouw drs. M.M. de Kruif 

o.v.v. vacaturenummer 20090462, 

Nieuwe Steen 18, 1625 HV in Hoorn.

Mailen kan ook, naar wervingenselectie@vbent.org 

ter attentie van mevrouw De Kruif.

Uw reactie dient uiterlijk maandag 8 februari 2010 in ons bezit te zijn.
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