Het bestuur van SVO|PL zoekt voor de verschillende scholen van SVOPL een

P&O adviseur
Voor 1 fte
Profiel
De P&O adviseur draagt bij aan de ontwikkeling van
P&O beleid op stichtingsniveau waarbij specifieke
aandachtsgebieden voor deze functie zijn: Loopbaan
beleid, Arbo en gezondheidsmanagement, WGA/WIA,
kwalitatieve en kwantitatieve personeelsplanning en
FUWASYS. Daarnaast werkt de P&O adviseur in een
team samen met de andere P&O adviseurs en
adviseert het (lijn) management, voert het
personeelsbeleid uit, voert preventietaken uit en geeft
functioneel leiding.
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het P&O
gebied van een van de locaties van SVO|PL. De P&O
adviseur ondersteunt de stichting en haar scholen op
het gebied van de ontwikkeling van het
personeelsbeleid en is als procesbewaker belast met de
naleving daarvan. Er wordt ondersteuning geboden
aan processen op strategisch, tactisch en operationeel
niveau.
De P&O adviseur ontvangt hiërarchisch leiding van de
directie van de schoollocatie en voor de schooloverstijgende taken van de directeur Bestuursbureau.

Meer informatie
Het betreft een functie voor de duur van 1 jaar met
uitzicht op een vaste benoeming. Verloning vindt in het
eerste jaar plaats via de Payroll van Randstad.

U wordt verzocht uw sollicitatie/motivatiebrief en cv voor
13 maart 2019 08:30 uur te mailen naar
vacatures@svopl.nl

Salariëring vindt plaats in Schaal 10 CAO-VO
Op de functie is de vigerende cao-vo van toepassing.
Een uitgebreide functie omschrijving kan opgevraagd
worden via j.eijsden@svopl.nl
Meer informatie over de functie kunt u inwinnen bij
Mevrouw Mr. M. Epema, directeur Bestuursbureau, via
m.epema@svopl.nl
Meer informatie over SVOPL kunt u vinden op
www.svopl.nl

Onze kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding,
bijvoorbeeld P&A, PBM, MER of een vergelijkbare
opleiding én enkele jaren ervaring als P&O adviseur.
Ervaring in het onderwijs strekt tot aanbeveling.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

de SVO|PL is het bevoegd gezag van een negental scholen voor voortgezet onderwijs in Parkstad Limburg
en biedt onderwijs aan ongeveer 6.600 leerlingen en biedt daarmee werk aan ongeveer 800 medewerkers.

