
 

 

Profielschets HR adviseur 

 
op het bestuurskantoor van PlatOO  
 
 

• Functie 0,6 fte in verband met vertrek van de huidige collega 

• Overeenkomst voor een jaar die bij goed functioneren leidt tot een vaste 

arbeidsovereenkomst. 
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Wil jij bijdragen aan het stimuleren en vergroten van het werkplezier van onze collega’s 
door als adviseur vraagstukken op het HR vlak op te pakken?  
 

 

Wie zijn wij? 

Stichting PlatOO is een schoolbestuur voor openbaar en algemeen toegankelijk basisonderwijs. De 

stichting heeft 15 scholen en staat onder leiding van een eenhoofdig College van Bestuur. De stichting 

werkt volgens het Raad van Toezichtmodel. De dagelijkse leiding en het onderwijskundig leiderschap 

op de scholen liggen in handen van een directeur. Iedere school heeft een eigen directeur.  

 

Je gaat werken op het bestuurskantoor waar diensten en advies geleverd worden aan de scholen en 

aan het bestuur vanuit verschillende disciplines, zoals HR, financiën, onderwijskwaliteit, ICT, 

huisvesting. Ook werken de collega’s van het bestuurssecretariaat op ons kantoor.  

 

 

Wat vragen wij? 

Wij zoeken een collega die samen met de 2 HR collega’s (salaris- en personeelsadministratie en HR 

beleid) de HR advies functie binnen de organisatie neerzet en positioneert. Je adviseert de directeuren 

op de 15 scholen en het bestuur over personele en organisatorische vraagstukken, waaronder 

instroom, (preventie van) verzuim, functioneren en ontwikkelen. Je weet verbinding te maken met 

medewerkers en directeuren door vakinhoudelijke deskundigheid te koppelen aan een klantgerichte en 

proactieve communicatiestijl.  

 

Naast je adviserende rol ben jij de kartrekker voor: 

- het beantwoorden van rechtspositionele (cao) vragen  

- het organiseren van “welkom” gesprekken en introductiemomenten voor nieuwe medewerkers 

- het opstellen en analyseren van managementinformatie over bezetting, verzuim e.d. 

- het optimaliseren van administratieve HR processen  

- het onderhouden van contacten en verwerken van info richting derden zoals UWV en 

Participatiefonds 

- het uitvoeren van HR beleid in samenwerking met de beleidsmedewerker HRM 

- het samenwerken met de salarisadministrateur om personele mutaties te verwerken 

- het uitzetten van werving en selectie activiteiten. 

 

Wat verwachten we van jou? 

Om te beginnen dat je het leuk vindt om te werken in een team van professionals die zich inzetten 

voor de scholen van PlatOO en werken vanuit “de bedoeling” door je geregeld af te vragen waarom we 

doen wat we doen.  
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En verder: 

- Je hebt een HBO diploma op het HR vakgebied 

- Je hebt een aantal jaren ervaring als HR adviseur en affiniteit met onderwijs 

- Je kunt helder communiceren op verschillende niveaus, zowel in woord als tekst 

- Daarnaast beschik je over organisatiesensitiviteit en weet je balans aan te brengen in je 

klantgerichtheid en het constructief kritisch adviseren 

- Je kunt zelfstandig werken 

- Bovendien heb je lef, ben je proactief en daadkrachtig.  

 

Wat mag je van ons verwachten? 

- Een interessante, dynamische werkomgeving en fijne collega’s 

- Ruimte om jouw kennis en ervaring in te zetten 

- Een marktconform salaris (schaal 10 cao po) met interessante secundaire arbeidsvoorwaarden 

- Bij goed functioneren is er uitzicht op een vaste betrekking binnen stichting PlatOO. 

 

Meer weten? 
Wil je meer weten over deze interessante functie neem dan contact op met Annemie Martens, 

bestuurder tel. 06-53 56 91 89. Reageren kan met een motivatiebrief en cv via 

marjolein.rooijackers@platoo.nl voor 30 augustus 2021. De eerste ronde gesprekken vinden plaats op 

woensdag 1 september of donderdag 2 september.  


