
           
 
Onze organisatie bestaat uit Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-

ML) en Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML). Beide stichtingen 

zijn actief vanuit diverse locaties in Midden-Limburg. AMW-ML bestaat al decennia lang en in 

het primair proces zijn circa 50 medewerkers werkzaam. CJG-ML bestaat sinds 2015 en in het 

primair proces zijn ruim 100 medewerkers werkzaam. Beide stichtingen worden aangestuurd 

en ondersteund door circa 30 medewerkers. Kwaliteit van hulpverlening, cliëntgerichtheid en 

een goede in- en externe samenwerking staan bij ons voorop. Wij zijn een informele organisatie, 

volop in beweging, en op dit moment op zoek naar een: 

P&O adviseur 
(32 uur per week) 

Wat wordt van jou verwacht? 

De kern van de functie is enerzijds het ontwikkelen, vaststellen en implementeren van het 

personeelsbeleid en anderzijds het adviseren en ondersteunen van de directeur-bestuurder, 

het MT en leidinggevenden inzake de uitvoering van het personeelsbeleid (arbeidsrecht, 

scholing, verzuim, werving & selectie, etc.). Hierbij geef je ook ondersteuning rondom advies- 

en instemmings-vraagstukken in het kader van de WOR.  Je werkt jaarlijks een werkplan uit 

en draagt bij aan de begroting. Daarnaast dien je personeelsinformatie te (laten) 

administreren met behulp van het HR-systeem Nmbrs. Verder coördineer je de werving en 

selectie en voer je arbeidsvoorwaardelijke gesprekken. Tot slot beheer je het plan van aanpak 

vanuit de RIE, organiseer je de BHV activiteiten en houd je het P&O handboek actueel. 

 

Je bent werkzaam op het centraal bureau in Weert en ressorteert hiërarchisch onder de 

directeur-bestuurder, aan wie periodiek gerapporteerd wordt over diverse P&O-thema’s. Je 

geeft hiërarchisch leiding aan de medewerker personeels- en salarisadministratie en aan de 

medewerker P&O. Voor een optimale samenwerking neem je deel aan diverse overleg- en 

samenwerkingsvormen en onderhoud je contact met externe organisaties en netwerk 

partners. 

Wie zoeken wij? 

De organisatie is op zoek naar een pro-actieve, communicatieve, ondernemende en positief 

ingestelde kandidaat die op een zelfstandige, professionele en planmatige wijze de functie 

organiseert en op een accurate wijze te werk gaat. Je kunt goed onder druk presteren en 

anderen adviseren, stimuleren en overtuigen. Je bent een klankbord en sparringpartner voor 

de leidinggevenden en schroomt niet om gevraagd en ongevraagd  te adviseren. Je beschikt 

minimaal over een HBO-diploma (bijvoorbeeld Personeel & Arbeid of HRM) en hebt kennis van 

wet- en regelgeving. Kennis van de CAO Sociaal Werk is een pré. Je hebt een scherp 

analytisch vermogen, bedrijfseconomisch inzicht en vindt het een uitdaging om actuele 

ontwikkelingen te vertalen naar adviezen en beleid. Tot slot beschik je over goede mondelinge 

en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 

Wat bieden wij? 

Een afwisselende en boeiende werkkring, leuke collega’s en een uitdagende opdracht om de 

organisatie en afdeling P&O verder te helpen in hun ontwikkeling. De functie-indeling en de 

arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. Aanstelling geschiedt in eerste 

instantie op basis van een tijdelijk contract. 

Wil je graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de organisatie? Reageer 

dan vóór vrijdag 4 oktober 2019 via solliciteren@amwml.nl. Je sollicitatie kun je richten aan 

afdeling P&O. Voor meer informatie zie www.amwml.nl en www.cjgml.nl. Daarnaast kun je 

(bij voorkeur op woensdag) contact opnemen met Michiel Bartholomeus, P&O adviseur via 

telefoonnummer 088-6560668. 
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