Adviseur vitaliteit en mobiliteit bij het VfPf - regio Gelderland
Onze klanten zijn schoolbesturen in het primair onderwijs. Wij ondersteunen hen zodat hun
personeel met plezier voor de klas staat en de continuïteit van onderwijs gegarandeerd is. Daarbij
streven we naar een zo laag mogelijk verzuim en werkloosheid. Gebeurt dat toch? Dan kunnen
schoolbesturen de kosten voor vervanging of werkloosheid door ons vergoed krijgen. Met onze HRdienstverlening adviseren wij schoolbesturen bij het optimaliseren van hun personele inzet en
denken wij mee met het vormgeven van hun visie en (arbo-)beleid.
Wat ga je doen?
Als adviseur lever je een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van het primair onderwijs,
zodat op school het onderwijs en de leerling centraal kunnen staan. Je maakt samen met andere
adviseurs deel uit van een enthousiast regioteam onder leiding van de regiocoördinator. De
regiocoördinator is het eerste aanspreekpunt van het schoolbestuur en adviseert op strategisch
niveau. De hieruit voortvloeiende behoefte aan dienstverlening wordt vervolgens door jou als
adviseur op maat ingevuld. Als professional ben je een volwaardige gesprekspartner en zorg je dat
schoolbesturen deskundig advies en begeleiding krijgen op het gebied van HR en bedrijfsvoering. In
het regioteam werken we nauw samen, delen kennis en ervaring om het optimale resultaat voor een
schoolbestuur te bereiken. Samen bouwen we aan een duurzame relatie met onze klant.
Jij hebt:
• HBO werk- en denkniveau op het gebied van Human Resources en hebt circa 5 jaar
aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie
• Een brede HR-achtergrond
• Ervaring met begeleiding van ontslagcasuïstiek en ziekte & re-integratie is voor ons een pré.
• Ervaring met adviseren en je bent gewend om projectmatig te werken
Jij bent:
• Goed in staat om de vraag achter de vraag te achterhalen
• Proactief
• Creatief in het signaleren van mogelijkheden
• Een aanpakker en oplossingsgericht als het gaat om klantvragen
• Nuchter en beschikt over een gezonde dosis humor
• Woonachtig tussen Apeldoorn en Winterswijk
• Beschikbaar voor 28-36 uren per week
Wij bieden:
• Veel autonomie in de invulling van je functie en agenda
• Een team van professionele collega’s
• Ruimte voor eigen ontwikkeling en creativiteit
• Startdatum medio oktober 2021
Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring (max €4.936,27). Wij volgen de cao APG. Uiteraard
bieden wij ook een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.
Aanvullende informatie
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de regiocoördinatoren van de regio MiddenOost; Jeannette van Elteren 06-41560863 en Elvire ter Stege 06-18965040. Voor meer informatie

over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Karin Eding, P&O-adviseur
(06-23816265).
Interesse?
Laat je sollicitatiebrief en cv vóór 5 september a.s. achter op onze sollicitatiepagina.
Kandidaten die geregistreerd staan in het doelgroepenregister worden eveneens uitgenodigd te
solliciteren. Een capaciteiten- en persoonlijkheidstest maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
Daarvoor is de afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
Voor meer informatie over het Vervangingsfonds/Participatiefonds verwijzen wij je graag naar onze
website www.vfpf.nl.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

