
   

Vereniging PCBO Ichthus is op zoek naar jou!! 

 

Ter uitbreiding van ons team zoeken we een enthousiaste 

medewerker HRM (m/v) 

De functie 

 WTF 0,5  
 verzorgen van de administratieve verwerking van personeelsmutaties en 

arbeidsovereenkomsten  
 ondersteuning bij sollicitatieprocedures, zet vacatures uit, behandelt sollicitaties en 

onderhoudt contacten met schoolleiders en sollicitanten 
 verwerken van verzuimgegevens en bewaken van de wet Poortwachter  
 zorgen voor (beleids-) rapportages en overzichten 
 fungeren als eerste aanspreekpunt op het gebied van procedures, CAO, regelingen etc. 
 onderhouden van contacten en samenwerken met het administratiekantoor 

 bewaken van de (ziekte-)vervanging en de werkindeling van invallers 

Jij  

 bent proactief, sociaal vaardig en gericht op samenwerking 
 beschikt over minimaal MBO+ werk- en denkniveau 

 bent accuraat en efficiënt in het verwerken van informatie 
 hebt kennis van relevante wet- en regelgeving 
 bent handig met geautomatiseerde systemen en werving via social media 
 hebt kennis van het (primair) onderwijs (pré) 

Wij bieden 

 een uitdagende nieuwe baan in een middelgrote organisatie 
 een werkplek binnen het bestuurskantoor van Ichthus waar directie en stafleden nauw 

samenwerken 
 afhankelijk van opleiding en ervaring een salariëring conform schaal 6 of 7 OOP van de 

CAO primair onderwijs 
 in eerste instantie een tijdelijke aanstelling tot het eind van het schooljaar 2018-2019 

De vereniging 

 is een protestants-christelijke organisatie bestaande uit 5 scholen met ieder z’n eigen kleur 
en identiteit en sterk verbonden met elkaar 

 heeft ruim 115 enthousiaste en betrokken personeelsleden die elke dag ongeveer 1120 
leerlingen lesgeven en begeleiden 

 heeft als doel om bij de kinderen ‘de basis te leggen voor hun leven’ 

Nieuwsgierig geworden naar onze vereniging en scholen? Bezoek dan ook de website: 
www.ichthushuizen.nl/scholen. 

Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Herwieta Molenaar, directeur,  035 – 5256961 of     
06 –49980979 of Evert Vos, algemeen directeur,  06-55824107.   

Je sollicitatie / CV richt je uiterlijk 17 december a.s. per e-mail aan vacature@ichthushuizen.nl 
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