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Vacature HR-adviseur 
 
 

Gezocht per zo spoedig mogelijk: HR-adviseur voor 0,6 fte 
 
Ben je op zoek naar een leuke, afwisselende (tijdelijke) HRM-baan? Heb jij ervaring met 
verzuim- en casemanagement en wet- en regelgeving binnen het voortgezet onderwijs en 
ervaring met formatieve vraagstukken? Ben jij goed in het adviseren van management en 
medewerkers en ben je graag ook operationeel van toegevoegde waarde? Dan is het Esdal 
College op zoek naar jou!  

Onze huidige beleidsmedewerker P&O start op korte termijn als projectleider Noorderwijzer, 
dit is tijdelijk en voor 0,6 fte. Het beleidswerk blijft onderdeel van haar werk, voor de 
resterende 0,6 fte zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. 

Als HRM-adviseur werk je nauw samen met de kerndirectie en met de andere twee HR-
collega’s. Een van je collega’s ondersteunt je met rechtspositionele kennis en is 
verantwoordelijk voor de salarisadministratie. De andere collega heeft o.a. werving & 
selectie en personeelsadministratie in het takenpakket.  

Op basis van de ervaring die je meebrengt, heb je al kennis van wet- en regelgeving in het 
voortgezet onderwijs, ben je een stevige adviseur en goede gesprekspartner met visie. Ook 
beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden. Je neemt elke zes weken deel 
aan het sociaal medisch team overleg en hebt ervaring met zowel eerste- als tweede spoor 
re-integratietrajecten en case management. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de 
directeuren en de teamleiders voor HRM. Je weet je staande te houden in ‘moeilijke’ 
gesprekken en denkt in oplossingen. Je haalt ook je energie uit de uitvoering van 
operationele werkzaamheden en je vindt het belangrijk om bij te dragen aan de toekomst.  
 
 
Functie-eisen 

• Minimaal HBO werk- en denkniveau (afgeronde opleiding richting HRM is een pré). 
• Minimaal 4 jaar werkervaring in een soortgelijke functie in het (voortgezet) 

onderwijs. 
• Actuele kennis van ontwikkelingen op het gebied van HRM en relevante wet- en 

regelgeving. 
• Organisatiesensitief, communicatief sterk, overtuigend. 
• Analytisch sterk, houdt overzicht. 
• Ervaring met formatieve vraagstukken. 
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Wat bieden we je? 
Een afwisselende baan in een leuk team. Het betreft een tijdelijke aanstelling van 0,6 fte. De 
functie is ingeschaald in schaal 10 (maximaal €4.573,--  bruto per maand bij een fulltime 
aanstelling). De dagen waarop je werkt zijn bespreekbaar. Startdatum: liefst zo spoedig 
mogelijk. 
 
 
Procedure 
Heb je interesse, stuur dan je CV inclusief motivatie voor donderdag 26 januari naar 
solliciteren@esdalcollege.eu, ter attentie van mevrouw Ghita Kolker. 
 
Gesprekken zijn gepland op woensdagmiddag 1 februari en vrijdagochtend 3 februari.  
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