
 
 

 
 

WE VINDEN HET 
BELANGRIJK DAT JE GOED 
KUNT SAMENWERKEN EN 
AFFINITEIT HEBT MET HET 

BASISONDERWIJS. 

HET STICHT, STICHTING VOOR 
KATHOLIEK EN ALGEMEEN 

BIJZONDER PRIMAIR 
ONDERWIJS IS HET BEVOEGD 
GEZAG OVER 9 SCHOLEN IN 
BAARN, ZEIST, UTRECHTSE 
HEUVELRUG EN WIJK BIJ 

DUURSTEDE. 

 
HET STICHT WIL EEN GOEDE 

WERKGEVER ZIJN EN HANTEERT 
DE MENSELIJKE MAAT. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Sticht is op zoek naar een proactieve, communicatief vaardige en integere HR adviseur die het College van Bestuur en onze 

scholen ondersteunt op het gebied van personele zaken. Deze uitdagende functie (0.6-0.8 fte) wordt gecombineerd met de functie 

van bestuurssecretaris (0.2 fte).   

 

Wat ga je doen 

• Adviseren van het Bestuur en de schooldirecties t.a.v. hr-vraagstukken  

• Vormgeven van aantrekkelijk werkgeverschap in deze krappe arbeidsmarkt/ binden&boeien van medewerkers 

• Op een professionele wijze ontwikkelen en uitvoeren van het (strategisch) HRM-beleid 

• Bijdragen aan (meerjaren) beleidsplannen van de organisatie 

• Het verrichten van beleidsondersteunende activiteiten als bestuurssecretaris 

 

 

 

 
 
Je beschikt over: 

• Inzicht, kennis en ervaring omtrent complexe personele 

vraagstukken en (onderwijs) wet- en regelgeving  

• Brede kennis van diverse HRM-beleidsterreinen, o.a. 

werving en selectie 

• Ervaring met advisering in een bestuurlijke omgeving en 

advisering waarbij je diverse belangen en invalshoeken 

mee laat wegen 

• Conceptueel en analytisch vermogen en 

organisatiesensitiviteit 

• Hands-on mentaliteit 

• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling 

als schriftelijk 

• Minimaal een hbo-opleiding  

 

 

Allround HR adviseur 
(M/V) 

(0.8- 1.0 fte) 

Wij bieden: 

• Een prettige werkomgeving binnen een klein team 

waarin zelfstandigheid  en samenwerking centraal staan 

• Een afwisselende en boeiende functie met veel 

ontwikkelingsmogelijkheden 

• Een aanstelling van min. 0.8 wtf (4 dagen) in schaal 11 

van de CAO PO. 

• Uitgebreide opleidingsmogelijkheden 

• Een goede balans werk-privé 

 

Meer informatie 

Word jij warm van deze brede functie? Stuur dan je 

sollicitatie voor 19-10-2022 naar: info@hetsticht.nl. Zie 

www.hetsticht.nl voor meer informatie over onze stichting of 

bel met Peter Velseboer (bestuurder) op 06-53298870 of 

met Barbera Cantor (HR adviseur) op 06-22383292. 


