Staflid P&O 24-32 uur
Over Groeisaam

Kom jijDit
ons
versterken?
benbestuurskantoor
jij
We verwachten dat jij:

Groeisaam is een onderwijsorganisatie met
scholen in de gemeenten West Maas en Waal,
Druten en Beuningen. Er wordt onderwijs
gegeven aan circa 4.500 leerlingen, verdeeld
over 23 scholen, waaronder twee SBO’s.
Groeisaam heeft ruim 500 medewerkers in
dienst. Zij zijn trots op de organisatie en werken
er met plezier.

Je zorgt samen met collega’s van de afdeling
P&O voor een optimale ondersteuning van
onze scholen. Jouw aandachtsgebied ligt
specifiek op het strategisch personeelsbeleid.
Daarnaast stel je beleidsstukken op en adviseer
je op het gebied van personeelsontwikkelingen,
professionalisering, duurzame inzetbaarheid en
rechtspositionele zaken aan bestuurders en
scholen. Je bewaakt de kwaliteit en uitvoering
van dit beleid. Je bent een betrokken en
ervaren professional op het gebied van HRprocessen, -beleid en -advisering. Je vervult
een kartrekkersrol in het P&O-team en zorgt
voor verbinding.

Het bestuurskantoor biedt ondersteuning aan
de scholen op het gebied van
onderwijs(kwaliteit), ICT, secretariaat,
personeel en financiële zaken.

Over het bestuurskantoor
✓

✓
✓
✓

Ondersteunend en faciliterend voor
onze scholen vanuit een betrokkenheid
voor onderwijs en kinderen.
Een professionele organisatie.
Een team van enthousiaste collega’s
met een informele en open werksfeer.
Af en toe is het hectisch; dan zetten we
allemaal een tandje bij.

✓
✓
✓
✓

een academisch werk- en denkniveau hebt in
het vakgebied;
bij voorkeur ervaring in het primair onderwijs
hebt opgedaan;
integer, innovatief en resultaatgericht bent,
initiatief neemt en goed kunt samenwerken;
communicatief sterk en verbindend bent.

En wij?
Wij bieden je:
✓ een prettige en professionele werkomgeving
binnen een ambitieuze onderwijsstichting;
✓ een veelzijdige, uitdagende functie waarin jij
al je expertise en vaardigheden kwijt kunt, waarin
je je verder kunt ontwikkelen en waarin er
groeimogelijkheden zijn;
✓ inschaling op basis van opleiding en ervaring
maximaal in schaal 11 CAO Primair Onderwijs
(op basis van fulltime dienstverband minimaal
€ 2.643 en maximaal € 4.861 bruto per maand);
✓ goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

We horen graag van je!
We nodigen je van harte uit om uiterlijk 29 januari a.s. je motivatiebrief en cv te sturen aan Wilma Reuvers (w.reuvers@groeisaampo.nl). Wil je graag meer
weten over het werken op ons bestuurskantoor? Daarvoor kun je bellen met mevrouw Tonny Peer (tel. 06-46698733).
De sollicitatiegesprekken staan gepland op 3 februari a.s. vanaf 17.30 uur, de vervolggesprekken op 8 februari a.s. vanaf 17.30 uur.
Groeisaam Primair Onderwijs
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www.groeisaampo.nl

Groeisaam verzorgt onderwijs op 23 scholen in West Maas en Waal, Druten en Beuningen. Groeisaam scholen zijn katholiek of openbaar. In Beuningen en in Druten is er een SBO
school. Groeisaam staat voor goed onderwijs voor alle kinderen, een plezierige leer- en werkomgeving, betrokken leraren, veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook een
goede samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.

