
 
 
 
 

 
Profiel HR (beleids)adviseur 
24 - 32 uur  
Per 1 januari 2023 (of eerder) 
 
Wij zoeken per direct een HR (beleids)adviseur, die als business partner optreedt naar de directeuren van 
de scholen en de voorzitter college van bestuur. Je vervult je rol vanuit het bestuurskantoor binnen  
LEV-WN samen met een collega HR (beleids)adviseur en HR medewerker en wordt daarbij ook 
ondersteund door het administratiekantoor.  
Daarnaast werk je nauw samen met de andere stafmedewerkers van het bestuurskantoor. Komend half 
jaar ligt de focus op het optimaliseren van de HR werkprocessen in de organisatie. Daarna verschuift de 
focus meer naar de verdere ontwikkeling en implementatie van verschillende HR beleidsthema’s.  
Deze actuele thema’s worden verdeeld onder de HR collega's.  
Salaris volgens de CAO PO, afhankelijk van opleiding en ervaring schaal 11. 
 
Wat ga je doen? 
Je functie  

- Je treedt op als business partner naar de directeuren van de scholen en de voorzitter college van 
bestuur, waarbij je hun sparringpartner bent en coacht in de operationele, tactische en 
strategische taken; 

- je intieert, ontwikkelt en implementeert strategisch HR beleid en draagt dit uit; 
- je verzamelt, aggregeert en analyseert sturingsinformatie voor diverse geledingen binnen de 

organisatie; 
- je volgt interne en externe ontwikkelingen op HR gebied en adviseert hierover aan de voorzitter 

van bestuur. 
 

Wat vragen we? 
● Je een afgeronde HBO of WO-opleiding HRM; 
● je hebt (ruime) ervaring als HR adviseur en beleidsmedewerker, bij voorkeur in het onderwijs; 
● je bent vaardig in het adviseren en coachen; 
● je bent in staat om te schakelen tussen het operationele, tactische en strategische niveau; 
● je bent vaardig in het plannen, organiseren en coördineren van de HR werkzaamheden; 
● je bent actief christen, die de bijbel als inspiratiebron heeft. 

 
Interesse 
Wil je meer informatie, neem dan contact op met Henk Eilander (voorzitter college van bestuur)  
tel. 06 27 00 36 10 of met Esther de Kort (HR beleidsadviseur) tel. 06 51 73 80 95. 
 

Mail je reactie uiterlijk voor 25 september via solliciteren@levwn.nl 

De eerste gespreksronde staat gepland voor 5 oktober van 08.30 tot 12.00 uur. 
De tweede gespreksronde staat gepland voor 10 oktober 12.15 tot 15.15 uur. 

 


