
 

 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor  

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten  

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

Senior P&O-ADVISEUR   

(36 uur per week) 

Baanbrekers is op zoek naar een senior P&O-adviseur. In deze functie houd je je bezig met het 
adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren en/of handhaven van beleid op het gebied van Personeel en 
Organisatie. Je werkt in een divers, superleuk en gemotiveerd team, bestaande uit medewerkers 
personeelsadministratie en P&O-adviseurs onder leiding van de Teamleider P&O. 
 
> TAKENPAKKET: 

 Je adviseert management en medewerkers over personele aangelegenheden en je 
ontwikkelt, implementeert en operationaliseert personeelsinstrumenten en begeleidt het 
management bij het toepassen ervan. 

 Je adviseert het management gevraagd en ongevraagd over de inrichting, herinrichting en 
wijzigingen van de organisatie en organisatieonderdelen. 

 Je signaleert bij herinrichtingen van een organisatieonderdeel, de knelpunten en de effecten 
op de overige organisatieonderdelen of op de organisatie als geheel, en vertaalt deze in 
adviezen. 

 Je signaleert, volgt en evalueert ontwikkelingen en je initieert veranderingen in beleid en 
regelingen. Je vertaalt deze in beleidsvoorstellen en zorgt voor de implementatie. 

 Je creëert draagvlak voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid door middel van 
communicatie en voorlichting. 

 

> GEVRAAGDE COMPETENTIES: 

 Je hebt minimaal een HBO opleiding HRM met aanvullende vakopleidingen op het gebied van 
Personeel en Organisatie. 

 Je hebt 5 tot 7 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. 
 Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving. 
 Je bent een stevige gesprekspartner en weet daarbij als geen ander verbinding te maken op 

alle niveaus door de hele organisatie. 
 Je combineert verbindend vermogen met initiatief en slagkracht. 
 Je beschikt over organisatiesensitiviteit. 
 Je bent een teamspeler. 
 Je bent klant- en resultaatgericht. 
 Je bent creatief, initiërend en ondernemend. 

  



 

 

> WIJ BIEDEN: 

 Salarisschaal 10. Minimaal € 2.973,00 en maximaal € 4.494,00 bruto per maand bij een 
volledige werkweek. Inschaling in de functieschaal is afhankelijk van opleiding en ervaring. 

 Een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals fietsenplan, betaald 
ouderschapsverlof, koop/verkoop van verlof, premievrije pensioenopbouw, individueel 
keuze budget (IKB). 

 Een dienstverband voor de duur van een jaar met uitzicht op een dienstverband voor 
onbepaalde tijd. 

 Een dienstverband bij SBW met een detachering naar Baanbrekers. 
 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

 
> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 
 

Wil je meer weten over deze functie? Bel of mail dan naar Liesbeth Kruijthoff, Teamleider P&O: 
06 57 56 06 09, liesbethkruijthoff@baanbrekers.org ; of Naomi Ansems, senior P&O-adviseur:  
0416 67 15 70,  naomiansems@baanbrekers.org 
 
Wil je solliciteren? Mail dan je CV en motivatiebrief voor 02 oktober 2020 a.s. veilig via 
www.baanbrekers.org/solliciteer of stuur je sollicitatie per post naar: Baanbrekers, t.a.v. P&O, 
Postbus 15, 5140 AA Waalwijk. Vermeld het vacaturenummer: 20-22. 
 

Wij vragen deze vacature tegelijkertijd intern en extern uit.  
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat. 
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