Kinderen, scholen, ontwikkeling, toekomst.
Ligt die van jou ook bij ons?
Wij zoeken een HRM-expert:

Senior Beleidsadviseur HRM (0,6 – 0,8 Wtf)
Wij hebben ambities. Daarom zoeken we een nieuwe collega die als Senior Beleidsadviseur HRM op tactisch en strategisch
niveau gaat bijdragen aan het vormgeven, implementeren en uitvoeren van goed personeelsbeleid.
De scholen van De Mare geven met elkaar vorm aan de toekomst
De mensen van De Mare zijn kleurrijk en verschillend, tegelijkertijd is er eenheid. Enthousiasme en ontwikkeling spelen op alle
terreinen een hoofdrol: van de kinderen, binnen onze teams en binnen het Bestuursbureau. HRM krijgt de komende tijd definitief
vorm en invulling en is onderdeel van de doorontwikkeling van het Bestuursbureau. Vergroten we met deze baan jouw
werkplezier? Lees dan verder en laat ons weten wie je bent.
Dit bieden wij jou:
 Je vertaalt de speerpunten uit het koersplan naar het personeelsbeleid voor de stichting;
 Je volgt en analyseert interne en externe ontwikkelingen op mogelijke consequenties voor het te voeren personeelsbeleid
en doet voorstellen voor ontwikkeling en/of aanpassing hiervan;
 Je implementeert en evalueert de uitvoering van het vastgestelde personeelsbeleid;
 Je bent adviseur en sparringpartner van de bestuurder, de directeuren en teamleiders voor de diverse HRM thema’s en doet
dit in nauwe samenwerking met je collega HR Adviseur;
 Je zorgt in samenwerking met de financiële afdeling voor adequate formatieplanning als onderdeel van het strategisch
(meerjaren) personeelsbeleid;
 Je begeleidt projecten, bewaakt de voortgang en kwaliteit, verzorgt de vakinhoudelijke en organisatorische coördinatie bij
de uitvoering ervan;
Dit bied jij ons:
 HBO/WO werk- en denkniveau en een meerdere jaren werkervaring in een brede allround HR adviesrol;
 Je wil graag werken in het onderwijs;
 Je hebt de wens en het potentieel om projecten en verandertrajecten te leiden;
 Je bent een kritische gesprekspartner en gericht op samenwerking;
 Je bent proactief, je neemt verantwoordelijkheid en weet resultaat te behalen;
 Je werkt zelfstandig, hebt uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, communiceert helder en vlot.
Samen werken we zo aan een mooie toekomst voor de kinderen, de scholen en die van elkaar.
Solliciteren: persoonlijk contact of direct je motivatie sturen
Kom jij ons versterken zodat we onze gemeenschappelijke ambities kunnen realiseren? Als je wil ‘proeven’ of jouw toekomst
bij ons ligt, dan kun je bellen met Edwin Bathoorn (Senior Stafmedewerker HRM) op 06-37146554. Vol enthousiasme en liever
direct solliciteren? Stuur je motivatie en cv naar Stichting De Mare, tav. Edwin Bathoorn, e.bathoorn@de-mare.org
We leren jou graag na de zomervakantie kennen!

Tot slot en goed om te weten:
In de functie van Staffunctionaris Beleid en Advies word je afhankelijk van je opleiding en werkerving ingeschaald in schaal
OOP 10 of 11.

Met jouw sollicitatie geef je ons toestemming je gegevens tijdelijk op te slaan en te gebruiken voor werving en selectie
doeleinden. Na invulling van de vacature verwijderen wij jouw gegevens binnen 12 maanden. Bij indiensttreding is overleg van
een VOG, niet ouder dan 6 maanden voor ingangsdatum van het dienstverband, vereist.
De vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten. De
gesprekken zullen op de onderwijslocatie plaatsvinden.

