P&O adviseur (0,8 – 1,0 fte)
Het Voortgezet Onderwijs van
Amsterdam (ook wel: VOvA) is een
scholengroep in Amsterdam met een
volledig voortgezet onderwijsaanbod in
huis: van praktijkonderwijs tot
voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs. Het onderwijs wordt gegeven
op 9 schoollocaties, verdeeld over de
gehele stad en telt in totaal ruim
3.250 leerlingen en 450 medewerkers.
De afdeling P&O maakt deel uit van het
bedrijfsbureau van het VOvA.

Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren P&O adviseur voor het
Voortgezet Onderwijs van Amsterdam.
Wat ga je doen?
• Je wordt de vaste P&O adviseur voor een aantal scholen;
• Je adviseert de schooldirecteuren t.a.v. personeelsmanagement
zoals meer-jaren formatieplanning, verzuim, werving en selectie;
• Je adviseert bij de uitvoering van het P&O-beleid en ondersteunt bij
gesprekken, professionalisering en ontwikkeling;
• Je adviseert over arbeidsrechtelijke en rechtspositionele regelgeving
en beleid en doet voorstellen over de toepassing;
• Je bent trekker van een aantal projecten op HR gebied
(bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid, functiemix).
Wat vragen wij van je?
• Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding, richting HRM;
• Je vindt het leuk om in een complexe organisatie te adviseren en weet
daarin het juiste evenwicht te vinden tussen flexibiliteit en
vasthoudendheid;
• Je bent ervaren in het toepassen van de cao en relevante wet- en
regelgeving en het adviseren over personele, en rechtspositionele
aangelegenheden;
• Je hebt affiniteit met personeelsontwikkeling, professionalisering en
beleidsontwikkeling;
• Je bent handig in het omgaan met personeelssystemen (bij voorkeur
AFAS);
• Kennis van het (Voortgezet) Onderwijs is een pré.
Om succesvol te zijn kan je goed samenwerken, mensen en initiatieven
verbinden, ben je kritisch, analytisch, verbindend, service- en
oplossingsgericht en heb je een positieve werkhouding.
Wat bieden wij?
Een veelzijdige baan in een uitdagende en informele werkomgeving waar
we aandacht besteden aan onze medewerkers. We vinden het belangrijk
dat je je blijft ontwikkelen en daarom bieden we faciliteiten en ruimte om
aan je eigen professionalisering te werken.
We bieden een salaris dat past bij de functie (schaal 10, max. € 4.098) en
goede arbeidsvoorwaarden en ruime verlofregelingen volgens de cao VO.
In eerste instantie betreft het een aanstelling voor een jaar, bij goed
functioneren kan dit een vaste aanstelling worden.
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 – 073.
Voor informatie kun je contact opnemen met Helia Savalooni - P&O
adviseur, bereikbaar op telefoonnummer 020 – 728 3121.
Klik hier om direct online te solliciteren

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam
Bezoekadres Betuwestraat 27, 1079 PR Amsterdam

T 020 579 71 00

Postadres Postbus 7878, 1008 AB Amsterdam

www.vova.nl

