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Samen Krachtig Leren 

  Vacature 
Beleidsmedewerker HR 0,8 FTE 
Lijn 83 geeft met 260 medewerkers basisonderwijs aan ongeveer 2200 kinderen in de gemeenten 

Bergen, Gennep en Mook en Middelaar. De stichting telt 14 basisscholen en een  school voor speciaal 

basisonderwijs. Iedere school heeft binnen de kaders van het stichtingsbeleid de ruimte om een eigen 

onderwijsconcept vorm te geven. 
Het bestuurskantoor biedt ondersteuning aan de scholen op het gebied van  onderwijs(kwaliteit), ICT, 

secretariaat, personeel en financiële zaken. 

Over het bestuurskantoor 
✓ Ondersteunend en faciliterend voor onze scholen vanuit een betrokkenheid voor onderwijs

en kinderen, met een professioneel-kritische houding waar nodig

✓ Een professionele organisatie in ontwikkeling
✓ Een team van enthousiaste collega’s met een informele en open werksfeer

✓ Af en toe is het hectisch; dan zetten we allemaal een tandje bij

Kenmerken van de beleidsmedewerker HR 
✓ Je zorgt samen met de collega’s van het bestuurskantoor voor een optimale ondersteuning

van onze scholen
✓ Je stelt beleidsstukken op en adviseer je op het gebied van personeelsontwikkelingen,

professionalisering, duurzame inzetbaarheid en rechtspositionele zaken aan College van
Bestuur, Hoofd bedrijfsvoering en scholen

✓ Je bewaakt de kwaliteit en uitvoering van dit beleid op tactisch en operationeel niveau
✓ Met ingang van augustus 2021 wordt het strategisch personeelsbeleid verder ontwikkeld,

waar jij een belangrijke bijdrage aan levert, niet alleen aan het opstellen van het beleid, maar
ook aan de inbedding ervan in de organisatie

✓ Je bent een betrokken en ervaren professional op het gebied van HR- processen, -beleid en -
advisering

✓ Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau in het vakgebied
✓ Bij voorkeur heb je ervaring in het primair onderwijs opgedaan
✓ Je bent integer, innovatief en resultaatgericht, je neemt initiatief en kunt goed

samenwerken
✓ Je bent communicatief sterk en hebt een verbindende en coachende houding

Wat bieden wij 
✓ Een prettige en professionele werkomgeving binnen een ambitieuze onderwijsstichting
✓ Een veelzijdige, uitdagende functie waarin jij niet alleen al je expertise en vaardigheden kwijt kunt,

maar ook waarin je je verder kunt ontwikkelen
✓ Inschaling in schaal 10, obv opleiding en ervaring is schaal 11 CAO PO ook mogelijk
✓ Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Interesse 
Voor meer informatie over de vacature kun je terecht bij Marleen Sander, Hoofd 
bedrijfsvoering. Telefoon: 0485-540939. Jouw belangstelling voor deze vacature kun je, 
tot uiterlijk 24 mei 2021, kenbaar maken door jouw motivatiebrief en CV te mailen 
naar hr@lijn83po.nl onder vermelding van vacature beleidsmedewerker HR.
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