
Loop jij warm voor ondersteunende werkzaamheden in het werkveld  
Personeel & Organisatie? Kom dan werken bij PRO8! 
 

Gezocht een flexibele mensgerichte medewerker Personeel & Organisatie 

16 uur per week (wtf 0,4) CAO PO – OOP Schaal 8 

 

Binnen Personeel & Organisatie is geen één werkdag hetzelfde. Op operationeel en tactisch gebied liggen er voldoende uitdagingen waar je, als schakel 
tussen diverse interne en externe partners onder aansturing van Hoofd P&O, zelfstandig aan werkt. Ligt jouw kwaliteit op het gebied van ondersteunde 
werkzaamheden, administratief en beleidsvoorbereidend? Twijfel dan niet maar reageer op deze vacature! 

Wat ga je doen? 

• Voorbereiden van diverse beleidsonderwerpen 

• Administratieve werkzaamheden binnen in-, door- en uitstroomproces en subsidiestromen 

• Vraagbaak en monitoringsrol op het gebied van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en pensioen 

• Coördinatie van inrichting en blijven stimuleren professionaliseringsplatform KlasMastr 

• Je vormt een schakel tussen externe relaties en Hoofd P&O op het terrein van Arbo en Sociaal beleid, waaronder ABP, Loyalis, Rolf Groep KlasMastr, 
Arbodienst, re-integratiepartners, UWV, loopbaancoaches e.d. 

• Professionalisering en loopbaanbegeleiding  

• Up to date houden personeelsdossiers. 
 

Wat breng je mee? 

Vooral een relevante opleiding met kennis van de huidige wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht is belangrijk. Affiniteit voor (primair) 
onderwijs is fijn maar geen voorwaarde. Passie voor het onderwijs komt vanzelf!  
Jouw werkervaring in een administratieve functie op het gebied van personeelszaken maakt dat je een snelle start kunt maken, je bent immers een 
aanpakker en leergierig! Goede mondelinge en schriftelijke communicatie is belangrijk, verbinding kunnen leggen is een sleutelwoord binnen PRO8.  
Als je de kenmerken initiatief, graag iets willen uitzoeken, goed vooruit kunnen denken en plannen bij jou passen, dan ben je geschikt voor deze baan! 
 
Wil jij een bijdrage leveren aan ontwikkeling, welbevinden en groei van ons personeel? Waarbij hard werken in een professioneel bovenschools team en 
humor hand in hand gaan? Twijfel niet en reageer snel door het opsturen van een korte motivatie en cv. Wij ontvangen deze graag vóór 18 november 2022 
in de mailbox van secretariaat@pro8.nu Voor vragen kun je contact opnemen met: Janine Scherpenkate, Hoofd P&O, tel. 06 - 51 00 17 74. 
 
Stichting Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8) heeft 15 basisscholen in de regio Achterhoek. Het bieden van goed onderwijs waarbij persoonlijke groei en plezier voorop 
staat geldt niet alleen voor de leerlingen van onze scholen, maar ook voor ons personeel. Kijk op www.pro8.nu om een beter beeld te krijgen wie wij zijn. 
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