
  

Wij zoeken een personeelsadviseur (0,6 - 0,8 fte) 

“Wie het weet, mag het zeggen!” is het motto van Stichting Leerrijk!  Zet jouw kennis en ervaring als HR 

professional betekenisvol in voor je collega’s en ruim 3000 kinderen. 

 

De organisatie 

Stichting Leerrijk! omvat vijftien basisscholen in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand met ruim 300 medewerkers 
en ca. 3000 leerlingen. De nieuwe bestuurder heeft als doel de organisatie visiegericht een stap voorwaarts laten zetten. 
De verbinding tussen professionaliteit en kwaliteit is het centrale thema, waarbij eigenaarschap en vakmanschap 
belangrijke uitgangspunten zijn.  
 
Jouw werkzaamheden 

• Het ontwikkelen van HRM-beleid, waarin professionaliteit wordt verbonden aan kwaliteit op zowel organisatie- 
als op medewerker niveau 

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor de schooldirecties en de bestuurder bij vragen over het te voeren 
personeelsbeleid 

• Je inspireert en stimuleert, maar je houdt je ook bezig met het op goede wijze uitvoeren van de basale 
personele taken 
 

Dit biedt Leerrijk! je 

• De mogelijkheid om in een warme sfeer samen met je collega’s de ontwikkeling van 3000 kinderen te 
optimaliseren 

• Een afwisselende functie met ruimte voor eigen initiatief, een grote mate van zelfstandigheid en de ruimte om 
ook buiten de gebaande paden te treden 

• Volop ruimte om te sparren, jezelf verder te ontwikkelen in open informele werksfeer met bevlogen collega’s 

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO, waarbij je bij fulltime aanstelling een jaartaak hebt van 
1659 uur en 428 uur vakantieverlof per jaar geniet. We bieden een jaarcontract met uitzicht op een vaste 
benoeming.  Het salaris bedraagt maximaal € 4861,- bij een fulltime aanstelling in schaal 11 

• Een werkplek op het bestuurskantoor in Kaatsheuvel 

• Vrij tijdens schoolvakanties (het bestuurskantoor is dan gesloten) en flexibele werktijden 
 

Jouw profiel 

• Allereerst heb je passie voor de doelgroep, voor ontwikkelen en het aanboren van talenten 

• Je hebt een relevante opleiding op HBO-niveau aangevuld met minimaal 5 jaar ervaring als HR-professional en 
je bent toe aan een volgende stap 

• Communiceren, inspireren en verbinden doe je van nature. Daarnaast ben je een warme persoonlijkheid en 
denk je in alternatieven en kansen 

• Je adviseert als critical friend vanuit enthousiasme en betrokkenheid. Je bent assertief, standvastig maar ook 
flexibel indien gevraagd 

• Je overziet werkprocessen en hebt goede ideeën om deze te optimaliseren 

• Je bent niet bang om samen de mouwen op te stropen, te spiegelen en de uitdagingen binnen onderwijs te 
zien als een trigger tot verbetering en verandering 

 

 
Herken jij je in bovenstaand profiel, dan komen wij heel graag met jou in contact! Stuur je motivatiebrief en cv vóór 

maandag 26 oktober naar info@leerrijk.nl t.a.v. Petra de Jager, bestuurder stichting Leerrijk! 

Wil je meer informatie over de functie, neem contact op via het bestuurskantoor (0416-320768). De eerste 

gespreksronde staat gepland op 4 november vanaf 16.00, de tweede ronde op 12 november tussen 11.00 en 15.00. 


