Wij zijn op zoek naar jou!

Help jij onze medewerkers het beste uit zichzelf te halen,
zodat zij er optimaal kunnen zijn voor sociaal kwetsbare mensen?
Stichting Onder Een Dak (Stoed) begeleidt psychisch en sociaal kwetsbare mensen naar een betekenisvol leven en
helpt hen hun plek in de samenleving te houden of weer in te nemen. Onze zorgarrangementen zijn gericht op
ondersteuning, ontwikkeling en participatie, ofwel: Wonen, Meedoen en Ontmoeten!
Daarbij gaan wij uit van de eigen kracht van mensen, faciliteren wij laagdrempelige ontmoeting en rusten
wij mensen toe om maximaal deel te kunnen nemen aan de samenleving. Dat doen wij vanuit de gedachte van
Samenredzaamheid. Want alleen ga je dan wel sneller, maar samen kom je verder!

Voor onze stichting zijn wij op zoek naar een flexibele, zelfstandige en vooral praktisch ingestelde

P&O-adviseur
die van aanpakken houdt
24 uur per week

Wat je gaat doen
De focus ligt op het verder opzetten en uitvoeren van het P&O-beleid en het verder optimaliseren van de P&Oprocessen. Daarnaast houd jij je bezig met het (mede)ontwikkelen en toepassen van diverse
personeelsinstrumenten, regelingen en procedures.
Je bent eerste aanspreekpunt voor de medewerkers bij alledaagse P&O-gerelateerde vragen en
problemen. Daarnaast adviseer je de leidinggevenden bij het uitvoeren van het P&O-beleid.
Je stuurt de medewerker van de personeels- en salarisadministratie functioneel aan. Daarnaast ben je vanuit je
strategische rol lid van het directieberaad.
Wie wij zoeken
Je maakt gemakkelijk verbinding, met de medewerkers op de werkvloer, in het directieberaad en met de bestuurder
van Stoed. Je staat als lid van het directieberaad stevig in je schoenen. Je relativeert gemakkelijk, hebt
incasseringsvermogen, humor en je beschikt over veel mensenkennis. Je overziet de consequenties van je
acties, adviezen en interventies.
Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor wat medewerkers die werken voor en met cliënten met vaak complexe
problematiek, nodig hebben om goed, veilig en met plezier hun werk te kunnen doen. Heb je daar ervaring mee, dan
is dat een pre. Wij verwachten inventiviteit bij het beantwoorden van overwegend praktische vragen vanuit
medewerkers en de organisatie.
Dat betekent dat je uitstekend communiceert, collegiaal bent, proactief bent en heel goed kunt luisteren – en daar
ook de tijd voor neemt.

Je hebt een passende HBO- opleiding met actuele kennis van ontwikkelingen binnen de wet- en regelgeving op
personeelsgebied. Je hebt ervaring met het werken met cao’s, bij voorkeur met de cao GGZ en/of Sociaal Werk. Ben
je bekend met ADP Workforce? Dat is zeker een pre!
Wij bieden:
 Een inspirerende werkomgeving met veel dynamiek en afwisseling in een ondernemende en groeiende
organisatie
 Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding en trainingen.
 Marktconforme inschaling en salariëring.
 Een functie voor 24 uur per week.
 Aanstelling in eerste instantie voor een jaar.
Arbeidsvoorwaarden
Je arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en de cao GGZ is van toepassing.
Over Stichting Onder Een Dak
Stichting Onder Een Dak (Stoed) is een netwerkorganisatie. Onder de holding Stoed vallen Stichting Seniorenwelzijn,
Stichting De Hooftzaak Stoed en Stichting Zorg Stoed.
Vanuit onze maatschappelijke opdracht zijn wij er voor de lokale samenleving, niemand uitgezonderd. Vanuit onze
afzonderlijke missies zetten wij ons in voor mensen met een (psycho)sociale kwetsbaarheid.
Meer informatie: www.wonenmeedoenontmoeten.nl
Heb je interesse?
Wil je inhoudelijk meer weten over de functie, dan kun je contact opnemen Miriam Barahmeh, interim P&O
adviseur, telefoon nr 06-39839764
Wij komen graag met je in contact als je interesse hebt om bij ons als P&O-adviseur aan de slag te gaan. Je kunt je
sollicitatiebrief en cv per e-mail richten aan:
Stichting Onder Een Dak
t.a.v. afd. personeelszaken
E-mail: pz@stoed.nl
Wij ontvangen je sollicitatie graag voor 28 mei 2020.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

