
       

Vacature P&O-adviseur 0,8 – 1,0 �e 
 

Ben jij een gedreven en ervaren P&O-adviseur met een duidelijke visie op Personeel en Organisa�e?  
Heb je affiniteit met onderwijs en wil jij: 

Samen met de schoolleiding van onze diverse scholen werken aan een aantrekkelijke werkomgeving voor 
onze medewerkers; 
Werken in een afwisselende baan waarin je de rol van adviseur, projectleider en aanspreekpunt kunt hebben; 
Vanuit jouw kennis en ervaring ons team verder helpen in onze (professionele) ontwikkeling? 
Dan zoeken wij jou! 

Wie zijn wij? 
Onderwijsgroep Midden-Friesland (OGMF) is de s�ch�ng die ontstaan is na de fusie per 1 januari 2023 
tussen OSG Sevenwolden en het Bornego College. OGMF staat voor een breed en divers aanbod van 
kwalita�ef goed onderwijs met volop keuzemogelijkheden in de regio. In totaal verwelkomen we  
ruim 4500 leerlingen op negen loca�es. Je komt te werken binnen het servicebureau, die door de fusie  
nog volop in ontwikkeling is, waarin de volgende afdelingen werkzaam zijn: ICT, Kwaliteit en informa�e-
management, leerlingenadministra�e, financiën, control, PR & communica�e, beheer en onderhoud en 
uiteraard P&O.   
De stafafdelingen worden aangestuurd door een hoofd of door de directeur Bedrijfsvoering. De afdeling P&O 
wordt aangestuurd door een hoofd. In totaal werken acht mensen binnen de afdeling P&O. Deze vacature is 
ontstaan door het vertrek van een collega.  

Wat ga je doen? 

• Je bent sparringpartner en coach voor de directeuren en teamleiders van de scholen en het bestuur 
met betrekking tot tac�sche en opera�onele P&O-vraagstukken. 

• Je volgt en analyseert wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en trends op het gebied 
van onderwijs en P&O.  

• Je stelt mede het P&O beleid op, implementeert en evalueert dit en zorgt voor vertaling naar 
passende personeelsinstrumenten. 

• Je ondersteunt en adviseert het management met de werving en selec�e van personeel, re-
integra�evraagstukken (in-, door- en uitstroom) en verzorgt de arbeidsvoorwaardengesprekken. 

• Je neemt, indien nodig, de rol van projectleider op je. 
• Je adviseert over complexe arbeidsrechtelijke en rechtsposi�onele aangelegenheden en voert 

arbeidsrechtelijke en juridische (i.o.m. juridisch adviseur) procedures uit. 
 

Wat verwachten we van je? 

• Je hebt uitstekende sociale vaardigheden, zoals tact, overtuigingskracht, empathie en je bent een 
echte verbinder. Je bent communica�ef vaardig. 

• Je hebt een klantgerichte, dienstverlenende instelling, neemt mensen mee in processen en gee�  
hen vertrouwen, kan doorpakken, besluiten nemen en stelt kaders. 

• Je beschikt over brede specialis�sche kennis van P&O beleid, wet- en regelgeving, CAO-VO. 
• Je hebt ervaring met het ontwikkelen van P&O beleid, advisering van leidinggevenden alsmede met 

opera�onele werkzaamheden. 
• Je hebt ervaring met het leiden van projecten. 
• Je kunt rela�veren en beschikt over de juiste dosis humor. 



Overige func�e-eisen 

• Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding in een relevante rich�ng (HRM, bedrijfskunde). 
• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring bij voorkeur binnen het (voortgezet) onderwijs. 

Wat bieden wij jou? 

• Een �jdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband als P&O-adviseur schaal 10 CAO 
VO voor 0,8-1,0 �e. De func�e is voorlopig gewaardeerd, maar wordt in de loop van het jaar officieel 
beschreven en gewaardeerd.  

• Een afwisselende func�e in een dynamische (fusie)-organisa�e. 
• Mede vormgeven van de afdeling P&O. 
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 
• Arbeidsongeschiktheidsverzekering (Loyalis). 

 

Jouw sollicita�e 

Ben je enthousiast geworden? Stuur dan voor 8 maart 2023 jouw brief en CV naar info@pompebled.nl.  

De eerste sollicita�eronde vindt plaats in de week van 13 maart 2023. Uiterlijk 9 maart 2023 ontvang je 
bericht of je hiervoor wordt uitgenodigd. Voor meer inhoudelijke informa�e kun je contact opnemen met 
Paulien Brust; pj.brust@sevenwolden.nl. 


