
BIJ DE TIJD OPEN BOEIEND PASSEND 
 

 
 

 

Neem je graag het voortouw bij de 

verdere ontwikkeling van het HR-beleid? 
 

Solliciteer bij O2A5 als Hoofd Personeel en Organisatie (20 - 24 uur per week) 

We zien je graag als collega vanaf 1 januari 2018. 

Je functie 
Als hoofd Personeel en Organisatie (P&O) ben je verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling van het HR-beleid zoals dit binnen O2A5 vorm moet krijgen. 

Directeuren faciliteer je in hun rol als leidinggevende door hen te 

adviseren, te stimuleren of te coachen.  

Je werkt bij het bestuursbureau en geeft leiding aan het team P&O 

bestaande uit beleidsmedewerkers en personeelsadministratie. Je 

optimaliseert samen met het team de dienstverlening door het inrichten 

van slimmere werkprocessen. Een goed verloop van de personele 

werkprocessen en de kwaliteit van de personeels- en salarisadministratie 

behoort ook tot je verantwoordelijkheid.  
 

Over jou 
Je bent een doorgewinterde HR-professional die initiatiefrijk en 

vasthoudend stuurt op kwaliteit en ontwikkeling. Met jouw kennis en 

ervaring ben je in staat om een HR-beleid te ontwikkelen dat door de 

organisatie wordt gedragen en dat bijdraagt aan de ontwikkeling van 

medewerkers en de organisatie. 

Als leidinggevende van het P&O team weet je dat HR-beleid bouwt op 

goed werkgeverschap. De collega die wij zoeken heeft ervaring met het 

verder professionaliseren van de P&O dienstverlening en schrikt er niet 

van terug zelf de handen uit de mouwen te steken. Dankzij je analytisch 

vermogen en het stellen van goede prioriteiten weet je met elkaar doelen 

te bereiken. 

 

Andere functie eisen zijn 
 een HBO+ werk- en denkniveau; 

 meerjarige ervaring als allround HR adviseur, onder meer in het 

(primair) onderwijs; 

 uitstekende kennis van actuele HR ontwikkelingen in het onderwijs; 

 sterk ontwikkelde advies- en coachvaardigheden; 

 je kunt beleid helder en met overtuiging overbrengen, zowel 

schriftelijk als mondeling; 

 als leidinggevende stuur je door te luisteren en te stimuleren, maar 

ook door aan te sturen en besluiten te nemen. 

 

Wat kun je van ons verwachten: 
Je salaris is afhankelijk van ervaring en kan oplopen tot € 4.509,- bruto 

per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 11). Medewerkers die nog 

geen aanstelling hebben bij O2A5 worden voor één jaar aangenomen, 

waarna bij goed functioneren een vast dienstverband volgt. 

 

Reactie: 
Stuur je sollicitatie per e-mail, voorzien van CV en motivatie, ter attentie 

van Bert van der Lee aan sollicitatie@o2a5.nl. 

Over O2A5  

Ons onderwijs is altijd 

bij de tijd, open, 

boeiend en passend. 

 

Kijk op www.O2A5.nl 

om een beeld te krijgen 

van ons onderwijs, 

onze scholen en ons 

strategisch beleid. 

 

Bestuursbureau 

Het bestuursbureau in 

Arkel biedt directeuren 

ondersteuning op het 

gebied van financiën, 

communicatie, ict, 

huisvesting en 

personele zaken. 

 

Hierdoor kunnen de 

directeuren en de 

teamleden zich zoveel 

mogelijk richten op het 

verzorgen van goed 

onderwijs. 

 

De procedure 

Deze vacature wordt 

gelijktijdig intern en 

extern opengesteld. 

 

De sluitingsdatum is 

22 november. De 

sollicitatiegesprekken 

vinden plaats op 1 en  

7 december. 

Een assessment kan 

deel uitmaken van de 

selectie. 

 

Informatie 

Wil je meer weten? Bel 

met Bert van der Lee, 

bestuurder,  

tel. 06-51823549. 

 

mailto:sollicitatie@o2a5.nl
http://www.o2a5.nl/

