Wij zoeken een

Beleidsmedewerker P&O
een sparringpartner en adviseur

Houten
0.6 wtf
Tijdelijk
met uitzicht op vast
Zo spoedig mogelijk

Gewoon Speciaal Onderwijs
Gewoon Speciaal Onderwijs is de
ondernemende partner in het
realiseren van kansen voor leerlingen
met een specifieke onderwijs-en
ondersteuningsbehoefte. We bieden
hoogwaardig onderwijs,
arrangementen en ondersteuning.
De Stichting bestaat uit scholen voor
speciaal basis onderwijs (sbo),
scholen voor speciaal onderwijs (so),
een school voor voortgezet speciaal
onderwijs (vso) en een
expertisecentrum. De scholen geven
kwalitatief hoogwaardig onderwijs
aan leerlingen van 3-20 jaar met
specifieke onderwijs en
ondersteuningsbehoeften. Op elke
school werkt een team van
deskundige en gepassioneerde
professional.
Het Centraal bureau staat ten
dienste van het onderwijs en
ondersteunt de scholen bij hun
primaire taakstelling, namelijk het
geven van goed en adequaat
onderwijs. De bestuur
functionarissen hebben een
adviserende en ondersteunende rol,
ieder op het eigen beleidsterrein.

www.gsonderwijs.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze
vacature wordt niet op prijs gesteld

Dit ga je doen
Als beleidsmedewerker P&O signaleer en analyseer je relevante
ontwikkelingen op het gebied van personeel en organisatie en
vertaal je deze naar beleid dat bijdraagt aan de ontwikkeling van
onze scholen en medewerkers. Je bent een sparringpartner voor de
raad van bestuur en directeuren en geeft gevraagd en ongevraagd
advies over (beleids-)ontwikkelingen en de toepassing van het
beleid op het gebied van personeel en organisatie. Je weet wat er
speelt in de organisatie en gebruikt deze informatie om ideeën aan
te dragen om de werkbeleving van onze werknemers positief te
beïnvloeden.
Dit verwachten we van jou
 Je hebt een afgeronde relevante opleiding op WO-niveau;
 Je bent vaardig in het analyseren van ontwikkelingen en het
opstellen van beleidsvoorstellen;
 Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
 Je bent een stevige gesprekspartner en bent adviesvaardig;
 In je werk laat je een goede balans zien tussen denk- en
daadkracht;
 Affiniteit met het speciaal (basis)onderwijs is een must, ervaring
is een pre.
Dit is wat wij te bieden hebben
 Collega’s die elkaar ondersteunen en als team iedere dag naar
ontwikkeling streven.
 Ruime faciliteiten voor professionele en persoonlijke groei.
Denk aan de ondersteuning bij het volgen van een opleiding,
trainingen, ontmoetingen en studiedagen
 Een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een dienstverband
voor onbepaalde tijd in schaal 11 (Cao Primair Onderwijs).
Reageren?
Ben jij die Sparringpartner en adviseur? Heb jij dat beetje meer?
Dan hopen we dat je snel reageert.
Je sollicitatie (motivatie en c.v.) mail je naar: Maryse Vernooy,
bestuursondersteuner, Mvernooy@gsonderwijs.nl
Doe dit voor 6 januari aanstaande .
We laten je dan snel weten of we je uitnodigen voor een eerste
gesprek in de week van 11 januari 2021.
Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met
Rob Damwijk, bestuurder, Rdamwijk@GSonderwijs.nl /
tel: 06 25081557

