
 
 

 

Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor 

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten 

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, zoekt een 

Operationeel P&O adviseur (M/V) 
Ter versterking van ons team P&O (onderdeel van afdeling Bedrijfsvoering en Control) zoeken we een 
operationeel P&O adviseur. Het team P&O is volop in ontwikkeling en bestaat momenteel uit een 
teamleider P&O, een aantal P&O adviseurs, een casemanager WVP en een personeelsadministratie. 
 
De operationeel P&O adviseur zal nauw samenwerken met alle teamleden en zal onder andere 
ondersteunende administratieve taken verrichten. Denk daarbij aan met maken van mutaties, het 
opstellen van brieven, doen van diverse aanvragen etc. 
Daarnaast beantwoordt de operationeel P&O adviseur uiteenlopende P&O-vragen vanuit 
leidinggevenden en medewerkers. 
Ook werving van nieuwe medewerkers en ondersteuning van leidinggevenden en/of P&O adviseur 

bij de selectie van nieuwe medewerkers behoort tot de taken 

Verder het bijhouden van de Wsw-herindicaties. Hierbij wordt samengewerkt met Wsw-
medewerkers en hun leidinggevende. Er worden dan gesprekken gevoerd over de stand van zaken 
rondom het werk en de beperkingen. 
Onder de taken valt ook het ondersteunen bij en uitvoeren van verschillende projecten.  
Het is heel afwisselend werk waaronder ook diverse ondersteunende P&O-werkzaamheden zoals 
bijvoorbeeld ondersteuning bij opleidingsvragen kunnen vallen.  

 
> WIJ VRAGEN: 

 Een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur HBO Personeel & arbeid; 

 Goede sociale vaardigheden; 

 Communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift; 

 Flexibel en stressbestendig. 
 

> DIT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN: 

 Werken in een leuk team bij een dynamische organisatie met een unieke doelgroep 

 Een baan voor 36 uur per week.  

 Salaris op basis van functionele schaal 8 (variërend tussen 2411 en 3485 euro bij een fulltime 
dienstverband). Inschaling is mede afhankelijk van jouw opleiding en ervaring, waarbij 
eveneens de aanloopschaal van toepassing kan zijn.  

 Een modern pakket aan arbeidsvoorwaarden (denk aan koop en verkoop van verlof, 
fietsenplan, opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, Individueel Keuze Budget).  

 Een tijdelijke aanstelling, met bij goed functioneren een verlenging. 
 
 
 



 
 

 

> WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA? 

 Wil je meer weten over Baanbrekers? Kijk dan op www.baanbrekers.org.  

 Wil je meer weten over deze functie? Bel of mail naar Liesbeth Kruijthoff, teamleider P&O,  
T:  0416 671080 E: liesbethkruijthoff@baanbrekers.org of bij haar afwezigheid naar Mariska 
Verbraak, T: 0416671573 E: mariskaverbraak@baanbrekers.org  

 Wil je solliciteren? Mail je brief en CV dan voor vrijdag 11 oktober 2019 naar 
sollicitatie@sbw-waalwijk.nl. Wil je een brief sturen? Dat kan ook: SBW, t.a.v. P&O, Postbus 
266, 5140 AG Waalwijk.  
Vermeld het vacaturenummer: 19-31. 

 
Wij vragen deze vacature tegelijkertijd intern en extern uit.  

Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. Een assessment kan 
deel uitmaken van de procedure 
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