Een volgende stap in je loopbaan?
CSW is per komend schooljaar op zoek naar een enthousiaste HRM-er voor de functie van:

Adviseur HRM
Met Organisatieontwikkeling als belangrijk aandachtsgebied

Voor 0,7 - 1,0 fte (hybride)
Wij komen graag met je in contact wanneer je minimaal 0,7 fte wilt werken, in overleg komen
we tot de inhoud die bij de omvang van het dienstverband en bij jouw en onze ambities past.
Ben jij de verbindende HRM’er die een bijdrage wil leveren aan het realiseren van de
ambities van CSW met oog voor ontwikkeling van professionals en organisatie?

Wie wij zoeken
Wij zoeken een ambitieuze en zelfstandige collega die zich wil vastbijten in uiteenlopende
vraagstukken van HR. Je bent een conceptueel denker, bent analytisch sterk en bekijkt
zaken vanuit een breder organisatieperspectief.
Je beschikt over uitstekende adviesvaardigheden en je weet op een verbindende manier
draagvlak te creëren.
Goed samenwerken en de juiste mensen betrekken is belangrijk voor jou. Je bent proactief
en speelt in op actuele vraagstukken. Je bent zelf-startend, beschikt over een hands onmentaliteit, je bent proactief en daadkrachtig.
Je weet wat er binnen en buiten de organisatie speelt op het vakgebied van HR en je
bent een echte teamspeler.

Je geeft leiding aan de afdeling HRM en je bent samen met je collega’s van HRM en
financiën verantwoordelijk voor het zorgvuldig en vlot realiseren van de ‘personele
processen’, je stemt deze af en bent gericht op optimaliseren.
Je werkt intensief samen met directie en de schoolleiding die integraal verantwoordelijk zijn
voor de uitvoering van het HRM beleid. Je wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder.

Wat wij van jou vragen
• Je hebt affiniteit met het onderwijs.
• Je beweegt je gemakkelijk in de organisatie en zoekt de samenwerking met je
collega’s.
• Je bent gewend initiatief te nemen en je bent resultaat- en doelgericht.
• Je bent communicatief vaardig en hebt een duidelijke schrijfstijl.
• Je hebt energie, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen op cruciale momenten.
• Je bent vaardig in het werken met digitale systemen en kunt processen optimaliseren.
• Je hebt een relevante afgeronde hbo-opleiding op het gebied van HRM.
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een HRM functie.
• Je hebt HBO+ of academisch werk- en denkniveau.

Wat wij bieden:
• Een afwisselende functie in ontwikkelingsgerichte organisatie met mooie ambities;
• Een jaarcontract, met uitzicht op verlenging;
• De mogelijkheid hybride te werken;
• Arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO voor het Voortgezet Onderwijs, de functie
is ingeschaald in schaal 11 (max 5.087,-), afhankelijk van je profiel en ervaring kan
schaal 12 besproken worden.
• 8% vakantietoeslag en een 13e maand (8,3%);
• Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenverzekering via het ABP,
collectieve ziektekostenverzekering, bijdrage om te kunnen sporten en een ruim
aantal vakantiedagen per jaar.
Contact en meer informatie
Voor nadere inlichtingen kun je contact met opnemen met Marianne Vader, directeurbestuurder via mjv@cswalcheren.nl of 06-41783603
Wij zien je motivatie en CV graag uiterlijk 28 augustus 2022 tegemoet. Deze kun je richten
aan Marianne Vader, directeur/bestuurder per e-mail: personeel@cswalcheren.nl onder
vermelding van vacaturenummer CSW20220627
De vacature staat uit tijdens de zomervakantie, hierdoor kan een reactie wat langer duren.
Voor meer informatie over CSW verwijzen we je graag naar www.cswalcheren.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

