
De Stichting Kinderopvang Haren (SKH) zoekt een zelfstandige ambitieuze medewerker 
personeelszaken met strategische blik. 
 
De SKH is, wegens het vertrek van de huidige medewerker personeelszaken, op zoek naar een 
vervanger. Het betreft een functie voor 27 uur per week. 
  
Wie zijn wij? 
Wij zijn de leukste kinderopvang organisatie voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar in de 
gemeente Groningen. De 85 parttime medewerkers en 15 gastouders verzorgen met veel 
enthousiasme alle vormen van kinderopvang. Wekelijks maken ongeveer 850 kinderen gebruik van 
onze opvang verdeeld over de 13 locaties in het wijkgebied Haren.  
Bij de SKH zet iedereen zich dagelijks in om alle kinderen een top dag te geven. Onze pedagogisch 
medewerkers worden ondersteund door een staf en MT.  Naast de directeur, leidinggevende 
managers en de kwaliteitsmanager maakt ook de medewerker personeelszaken deel uit van het MT.  
 
De functie: 
Als medewerker personeelszaken binnen de SKH heb je een zelfstandige rol waarin je 
verantwoordelijk bent voor een goede uitvoering van het personeelsbeleid. Je coördineert de 
uitvoering van de Wet Poortwachter, je bent verantwoordelijk voor het opstellen van 
correspondentie, arbeidsovereenkomsten en je maakt HR-rapportages. Daarnaast ben je 
verantwoordelijk voor het beheer van de personeelsdossiers en het personeelsinformatie systeem. 
Ook ben je het aanspreekpunt voor medewerkers en leidinggevenden wanneer het gaat over 
onderwerpen als arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuim, werving & selectie en de cao kinderopvang. 
Je organiseert de uitvoering van het in- en externe opleidingsbeleid en de uitvoering van werving en 
selectie. 
Tevens ondersteun en adviseer je het MT, zodat zij over de juiste informatie beschikken om hun 
werk te doen. Daarbij heb je een signalerende en bewakende rol. Bovendien denk je actief mee 
en/of initieer je HR vernieuwingen om de organisatie als totaal ook op HR gebied bijdetijds te 
houden.  
 
Wat vragen wij van jou? 

• Je hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding op het gebied van HRM, aangevuld met 
Praktijkdiploma Loonadministratie en minimaal 2 jaar relevante werkervaring; 

• Je beschikt over goede sociale vaardigheden en bent een teamspeler die gemakkelijk 
contacten legt; 

• Je hebt ervaring met het verwerken van mutaties met betrekking tot de 
salarisadministratie; 

• Je bent een servicegerichte persoonlijkheid die procesmatig meedenkt, een onderzoekende, 
flexibele en zelfstandige houding heeft, stressbestendig is, snel kan handelen en 
administratief  en planmatig zeer sterk is; 

• Ervaring met Kidsvision en Raet is een pré. 
 
Wat hebben wij te bieden: 

• Een uitdagende baan in een prettige werkomgeving die steeds in beweging is;  

• Een functie met een grote mate van zelfstandigheid en vrijheid;  

• Een dienstverband van 27 uur per week, in eerste instantie een tijdelijk contract met 
uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd; 

• Een enthousiast team; 

• Een salaris conform de CAO Kinderopvang (schaal 9)  
 
Heb je nog vragen? 
Voor meer informatie kun je bellen met Wilma Pouw, directeur,  
telefoonnummer: 06-52523177. 
 
Enthousiast geraakt? 
Stuur dan vóór 13-06-2019 een motivatiebrief met CV naar Daphne Beilschmidt, 
d.beilschmidt@kinderopvangharen.nl 
Gesprekken zullen plaats vinden op maandag 17 of woensdag 19 juni 2019.  
Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern uitgezet. 
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