
 

Profielschets HR Adviseur 

 

- Vervanging van zwangerschapsverlof voor 16 uur per week (0,4 wtf); 
- Vanaf 17 mei 2021 t/m naar  verwachting 31 december 2021; 
- Met jou binnen het team wordt het CvB en de directie geadviseerd op gebied van personeel 

in de breedste zin van het woord. 

 

CBO Meilân 

CBO  Meilân  is  een  stichting  van  christelijke  en  samenwerkingsscholen  voor  basisonderwijs  in 
Heerenveen en de gemeente De Fryske Marren. In totaal tellen wij 15 basisscholen. Het bestuur van 
de stichting ligt bij het College van Bestuur (CvB). Deze bestaat uit één persoon. Het CvB en de 
directeuren van de scholen worden ondersteund door het bestuurskantoor dat onder leiding staat 
van het CvB.  Daarnaast is er de Raad van Toezicht (RvT). Deze oefent het intern toezicht uit op het 
CvB en de stichting.  

 

Het team  

Als HR Adviseur ben je werkzaam op het bestuurskantoor van CBO Meilân samen met onze 
Bestuurder, Financieel medewerker, Management assistenten, Kwaliteitsmedewerker, 
Bovenschoolse ICT ’er en Orthopedagogen. Daarnaast heb je nauw contact met de directeuren van 
de scholen en de medewerkers. 

 

Wij bieden 

- Arbeidsvoorwaarden conform CAO PO; 
- Inschaling conform de functie Staffunctionaris B;  
- Werken binnen een klein, betrokken en dynamisch team. 

 

Taken  

Advisering en ondersteuning directie  

 adviseert en ondersteunt de directeuren bij personeelsbegeleiding en –zorg; 

 verzuimbegeleiding (case-management) en de in dat kader toe te passen HRM-instrumenten; 

 voert het case-management voor personeelsleden die niet meer onder de directe 
verantwoordelijkheid van een directeur vallen; 

 adviseert en ondersteunt het CvB bij het case-management voor directeuren; 

 adviseert directeuren bij uitdagingen op de werkvloer. 

 

Advisering en ondersteuning bij het formatiebeheer 

 adviseert en ondersteunt bij de jaarlijkse formatieplanning en het doorvoeren van 
formatiewijzigingen en interne mobiliteit; 

 geeft  procedurele adviezen bij de werving en selectie van personeel en ziet toe op het  
correct verlopen van de wervings-en selectieprocedures; 

 adviseert bij aanstelling, overplaatsing en ontslag. 

 



 

 

 

Administratie en managementinformatie 

 draagt  zorg  voor  de  afwikkeling van administratieve zaken bij mobiliteit, aanstelling en 
ontslag, ziekteverzuim e.d.; 

 zorgt voor en ziet toe op het juist en tijdig aanleveren van personeels-, salaris- en 
formatiegegevens bij het externe administratiekantoor; 

 genereert in afstemming met de controller personeels- en managementinformatie uit de 
administratieve systemen en stelt periodieke rapportages op voor het CvB en de directeuren 
(inzake formatie, bapo, ziekteverzuim e.d.). 

 

Advisering over en procedurebewaking bij de toepassing van de CAO 

 adviseert het CvB, de directeuren en de medewerkers over rechtspositionele regelingen, 
arbeidsomstandigheden en beleidsrichtlijnen, doet voorstellen over de toepassing   van   de 
regelingen in concrete gevallen, geeft een toelichting daarop en verwijst  naar relevante 
externe instanties; 

 adviseert met inschakeling van externe juristen over arbeidsrechtelijke en juridische 
procedures; 

 beheert het contract met de Arbodienst; 

 bewaakt de procedures en verzorgt de administratieve afwikkeling naar Participatiefonds en 
UWV. 

 

Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

 Is verantwoording voor uitvoerende  werkzaamheden  op  het  gebied  van 
personeelsmanagement en arbeidsrechtelijke en rechtspositionele aangelegenheden; 

 beslist  bij/over  het  adviseren  over  formatiebeheer  en personeelszorg, de toepassing van 
het HRM, het adviseren over arbeidsrechtelijke en rechtspositionele aangelegenheden, het 
toetsen van en signaleren over de uitvoering van de administratie en het opstellen van 
rapportages; 

 verricht de werkzaamheden binnen het kader van de beleidslijnen van de organisatie en de 
wet- en regelgeving. 

 

Kennis en vaardigheden 

 Algemeen theoretische en praktische kennis en inzicht in relatie tot het werkterrein; 

 Kennis van de relevante wet- en regelgeving in relatie tot het primair onderwijs; 

 Neemt initiatieven en is proactief bij het signaleren van personele knelpunten en het 
formuleren van adviezen; 

 Kennis van en inzicht in de rechtspositionele regelingen en de daaraan verbonden 
procedures en systemen bij voorkeur in relatie tot het primair onderwijs; 

 Mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheid; 

 Vaardigheid in het voeren van personeelsgesprekken; 

 HBO+ werk en denk- niveau. 

 

 


