Verzuimadviseur (0,5 fte)
Deze vacature is opnieuw opengesteld
Het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
(ook wel VOvA) is een brede scholengroep
in Amsterdam met een volledig aanbod in
het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs
tot en met voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs (VWO+). Het onderwijs wordt
gegeven op 9 schoollocaties, verdeeld
over de hele stad en telt in totaal ruim
3.200 leerlingen en 450 medewerkers.
De afdeling P&O maakt deel uit van het
centrale bedrijfsbureau van het
Voortgezet Onderwijs van Amsterdam.

Wij per direct op zoek naar een verzuimadviseur voor het VOvA.
Als verzuimadviseur adviseer, coach en ondersteun je leidinggevenden op het
gebied van verzuim van medewerkers en van preventie van verzuim.
Wat ga je doen?
•
Je ondersteunt leidinggevenden in hun rol als casemanager en in het voeren
van verzuim- en re-integratiegesprekken met zieke medewerkers.
• Je bewaakt de opvolging en voortgang van de re-integratie; escaleert tijdig
indien re-integratie stagneert en weet dit vlot te trekken.
• Je herkent structurele verzuimsignalen op persoons- en organisatieniveau en
weet deze om te zetten in adviezen.
• Je bewaakt dat verzuimdossiers voldoen aan de actuele wet- en regelgeving.
• Je hebt de regie op spreekuurcontacten, overlegt met de bedrijfsarts over
zieke medewerkers en organiseert periodiek een SMT-overleg.
• Je genereert verzuimrapportages en -analyses.
• Je bent verantwoordelijk voor het optimaliseren van processen en het
ontwikkelen van beleid op het gebied van verzuim en preventie.
• Je onderhoudt externe contacten, zoals met de arbodienst, het UWV en
re-integratiebedrijven.
• Je draagt zorg voor administratieve handelingen en voert een efficiënte en
adequate administratie.
Wat vragen wij van je?
•
Je hebt een relevante HBO opleiding afgerond.
•
Je beschikt over 3-5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
•
Je hebt ervaring in het onderwijs, bij voorkeur voortgezet onderwijs.
•
Je hebt inzicht en bij voorkeur ervaring in het brede werkveld van P&O.
•
Je hebt ruime kennis van relevante actuele wet- en regelgeving.
•
Je bent in staat om deze relatief nieuwe functie vorm te geven.
•
Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid.
•
Je spreekt mensen aan op gedrag en verantwoordelijkheden.
•
Je bent integer en je gaat op gepaste wijze om met vertrouwelijke informatie.
Verder beschik je over een goede dosis empathisch vermogen en
overtuigingskracht en ben je ondernemend.
Wat bieden wij?
Een aanstelling voor één jaar. In dat jaar wordt bepaald of de functie wordt
voortgezet; dat is afhankelijk van hoe deze nieuwe functie en het verzuim zich
dan heeft ontwikkeld.
Inschaling volgens cao VO, functieschaal 10 (functie P&O adviseur, met
specialisatie verzuim) (max. € 4.071,-).
Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met Helia Savalooni, P&O, bereikbaar op
telefoonnummer 020-7283121.
Interesse?
Jouw sollicitatiebrief en CV kun je tot uiterlijk 13 januari 2019 indienen
via het online sollicitatieformulier of per e-mail richten aan:
werkenbijvova@vova.nl, o.v.v. het vacaturenummer 18/19 – 059.
Klik hier om direct online te solliciteren
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