
 

 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet  

van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

P&O-ADVISEUR 
Voor de afdelingen groen en schoonmaak van WML Facilitair en voor de afdeling Re-integratie & 
Participatie zoeken wij voor zestien uur per week een P&O-adviseur. Deze medewerker maakt deel 
uit van het team P&O. Het team P&O valt onder de afdeling Bedrijfsvoering & Control van 
Baanbrekers. De P&O-adviseur houdt zich bezig met het adviseren over, ontwikkelen en uitvoeren 
van het P&O-beleid.  
 
Tot het takenpakket van de P&O-adviseur behoort onder meer: 

 het adviseren van het management en de medewerkers over personele aangelegenheden; 
het ontwikkelen, implementeren en operationaliseren van personeelsinstrumenten (en het 
begeleiden van leidinggevenden bij het toepassen hiervan); 

 het signaleren van knelpunten vanuit het werkveld en het signalieren van interne en externe 
ontwikkelingen;  

 het toetsen op de naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving;  

 het verzorgen van de operationele verwerking van personele aangelegenheden, zoals 
correspondentie en archivering 

 het beantwoorden van uiteenlopende P&O-vragen van leidinggevenden, medewerkers en 
managementteam;  

 het actief uitvoeren van het verzuimbeleid en het adviseren en motiveren van 
leidinggevenden op dit gebied; 

 het werven en selecteren van nieuw (gesubsidieerd) personeel en het onderhouden van 
contact met instanties. 

 

> WIJ VRAGEN: 

De P&O-adviseur die wij zoeken, heeft: 

 hbo werk- en denk niveau (bij voorkeur hbo personeel & arbeid); 

 ervaring in een soortgelijke functie; 

 kennis van relevante wetgeving en ontwikkelingen met betrekking tot de CAO hoveniers, de 
CAO schoonmaak en de CAO WSW; 

 goede sociale vaardigheden; 

 goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift; 

 goede beheersing van en ervaring met gesprekstechnieken; 

 gedegen plannings- en adviesvaardigheden; 

 een flexibele en stressbestendige instelling. 
 

  



 

 

> WIJ BIEDEN: 

 Een tijdelijke baan van 16 uur per week voor de duur van zes maanden.  

 Je treedt in dienst bij SBW en wordt vanuit SBW gedetacheerd naar Baanbrekers. 

 Mooi en uitdagend werk in een innovatieve en moderne organisatie, die midden in de 
samenleving staat. 

 Salarisschaal 9 (ambtelijk, aanloopschaal 8). Inschaling is mede afhankelijk van opleiding en 
ervaring (maximaal 3.805 euro bruto per maand bij een volledig dienstverband). 

 Een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 
 
Wil je meer weten over deze functie? 
Bel of mail naar Liesbeth Kruijthoff, teamleider P&O, 0416 67 10 80, 
liesbethkruijthoff@baanbrekers.org.  
 
Wil je solliciteren?  
Mail je brief en CV voor 31 januari a.s. naar: sollicitatie@sbw-waalwijk.nl. Je kunt ook via de post 
solliciteren: SBW, t.a.v. P&O, Postbus 266, 5140 AG Waalwijk. Vermeld het vacaturenummer: 18-02. 

 

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgevraagd.  

Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. 
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