P&O beleidsadviseur (0,6 wtf)
‘ontwikkelaar en sparringpartner’
De Oorsprong is een
stichting voor protestants christelijk onderwijs,
bestaande uit zeven
scholen in Doorn,
Driebergen en Wijk bij
Duurstede.
Iedere school heeft een
eigen onderwijskundig
concept en werkt met
moderne lesmethoden en
leermiddelen.
We werken vanuit een
gezamenlijke
levensovertuiging en
doelstelling.
Bovendien doen de
directies en leerkrachten
veel dingen samen, met
name binnen ons interne
scholingsprogramma,
waardoor alle scholen
profiteren van gedeelde
kennis en ervaring.

Reageren?
We hopen dat je snel
reageert.
Jouw sollicitatie mail je naar
personeelszaken@deoorsprong.nl. Doe dit voor
31 januari.
De eerste gesprekken
hebben wij gepland op
woensdag 10 februari.

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

De Oorsprong is volop in verandering. We leren met elkaar en van elkaar. We
hebben een grote ambitie om het beleid voor personeel en organisatie verder te
ontwikkelen.
De gesprekkencyclus, het verzuimbeleid, de werving van leerkrachten: drie
beleidsspeerpunten die een update verdienen. Het ontwikkelen van beleid gebeurt
bij De Oorsprong in samenwerking met de directeuren van de scholen. De
uitvoering van het personeelsbeleid zal meer dan voorheen op de scholen
plaatsvinden.

Dit ga je doen
De beleidsadviseur P&O is als gangmaker verantwoordelijk voor de verdere
ontwikkeling van een actueel personeelsbeleid. Je ontwikkelt beleid, instrumenten
en procedures en bent medeverantwoordelijk voor de implementatie hiervan.
Je bent een sparringpartner voor de uitvoerend bestuurder en directeuren en geeft
gevraagd en ongevraagd advies over (beleids)ontwikkelingen en de toepassing
van het beleid op het gebied van personeel en organisatie.

Dit verwachten we van jou
 Je verricht je werk op wo-niveau en je hebt een aantal jaar ervaring als
P&O beleidsadviseur;
 Je bent vaardig in het analyseren van ontwikkelingen en het opstellen van
beleidsvoorstellen;
 Je bent een stevige onafhankelijke gesprekspartner en adviesvaardig;
 Je kunt goed samenwerken, maar je bent ook in staat zelfstandig taken te
signaleren en op te pakken;
 Affiniteit met het (basis)onderwijs is een must, ervaring is een pre.

Dit is wat wij te bieden hebben
 We werken in een klein team met een grote ambitie.
 We zijn collega’s die elkaar ondersteunen en als team streven naar
ontwikkeling.
 Een arbeidsovereenkomst voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband
in schaal 11 van de Cao Primair Onderwijs.

Wil je meer informatie over deze functie?
Neem dan contact op met Ariënne Esser, uitvoerend bestuurder. Zij is bereikbaar
via 06 – 2391 6999. Op onze website www.de-oorsprong.nl vind je het uitgebreide
functieprofiel.

