
 

 

Senior Personeelsadviseur  
24 uur 

 Ben jij toe aan de volgende stap in je carrière als senior personeelsadviseur? 
Ter uitbreiding van ons P&O team zoeken wij een allround senior personeelsadviseur die procesmatig en 
op tactisch-strategisch niveau sterk is.  
 
In deze afwisselende functie bied je enerzijds proactief ondersteuning aan het management en 
begeleiding bij complexe personele situaties. Anderzijds initieer je beleidsvoorstellen en stel je deze op. 
Daarnaast ben je een adviseur die vanuit een brede blik adviseert bij veranderingstrajecten en bij 
vraagstukken in het P&O domein.  
Op basis van jouw talent en interesses én in overleg met collega personeelsadviseurs ondersteun je bij 
ontwikkeltrajecten, zoals de arbeidsmarkt en het zelf organiserend vermogen binnen de organisatie.  
 
Je kunt je goed bewegen in een dynamische, soms hectische omgeving. Je bent initiatiefrijk, beschikt over 
goede gespreksvaardigheden, mensenkennis, je bent flexibel en klantgericht. In het huidige P&O team 
werken twee senior personeelsadviseurs, een verzuimconsulent,  een adviseur leren en ontwikkelen en 
enkele administratief medewerkers. Een enthousiast team met grote inzet en professionaliteit.  
 
Wat verwachten wij van jou 
• Minimaal een afgeronde hbo opleiding richting HRM en meerdere jaren relevante werkervaring. 
• Ervaring met projecten en deze inspirerend kunnen leiden. 
• Dat je een allround P&O’er bent met een generalistische blik die proactief en vernieuwend werkt. 

 
Wat kun je van ons verwachten 
• Je salaris ligt conform de cao VVT (FWG 60)  € 3.196 en € 4.744 bruto per maand op basis van 36 uur 

per week. Inschaling vindt plaats naar relevante werkervaring. 
• Een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband 
 
Om bij Het Spectrum te kunnen werken, ben je verplicht om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) in te leveren. De 
aanvraagkosten vergoeden we achteraf. 
 
Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang in deze procedure. 
 
Ben je geïnteresseerd 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Danielle Storm-van Leeuwen, senior 
personeelsadviseur telefoon 078 – 617 23 33.  
Solliciteer uiterlijk 7 september via het online sollicitatieformulier op  www.werkenbijhetspectrum.nl.  
De sollicitatiegesprekken staan gepland op maandag 14 september. 
 
Dordrecht, juli 2020                                       vac.nr.1.44.20 
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