Vacature
GOC Consultants biedt hoogwaardige ondersteuning, advisering en rechtshulpverlening aan
onderwijsorganisaties op het gebied van personeelsmanagement (FUWA), juridische vraagstukken,
privacy management en organisatieontwikkeling (waaronder: fusie(begeleiding), medezeggenschap,
governance, kwaliteitszorg en risicomanagement).
Wij adviseren deskundig en in begrijpelijke taal.

Voor de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een:

ERVAREN HRM-ADVISEUR (VANAF 32 UUR)
Dit ga je doen
•
•
•
•

Als HRM-adviseur ondersteun en adviseer je onze klanten in het primair en voortgezet
onderwijs.
Je ontwikkelt en implementeert HR- beleid en -instrumenten, passend in het concept van de
klant.
Je adviseert in strategische en tactische HRM-keuzes
Je positioneert en versterkt de strategisch HRM-functie verder binnen GOC zelf.

Dit ben je
•
•
•
•
•
•
•
•

Het is voor jou een uitdaging om een duurzame relatie op te bouwen met de klant en verder te
gaan dan de vraag die in eerste instantie gesteld wordt.
Je bent strategisch sterk en in staat hier een praktische invulling aan te geven.
Je voelt je thuis in een bestuurlijke onderwijsomgeving.
Je houdt van dynamiek, kan enthousiasmeren en kan snel schakelen.
Je bent een stevig en resultaatgerichte adviseur, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk.
Je denkt in oplossingen en zoekt actief de samenwerking; je bent een teamplayer.
Je bent in voor vernieuwingen en deelt jouw kennis graag.
Je bent een doorpakker, verbinder en hebt een voorwaartse blik.

Dit neem je mee
• Je hebt een HRM-opleiding op HBO-niveau.
• Ruime (aantoonbare) ervaring in het adviseren en ondersteunen van (onderwijs)werkgevers.

•
•
•
•

Een frisse blik op het HRM-vakgebied en overtuigingskracht bij het toepassen daarvan binnen
onze organisatie en de klant.
Affiniteit met het aanpalende personele terrein (arbeidsvoorwaarden en formatie)
Een daadkrachtig instelling en weet van doorpakken.
Een flexibele en positieve instelling.

Dit bieden wij
• In eerste instantie een jaarcontract met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd.
• Een salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie (max. € 5.500 per maand bij
een fulltime aanstelling).
• Bedrijfsauto
• Een hecht team van medewerkers met hart voor hun werk.
Door kennis en expertise met elkaar te delen en te combineren ontstaan er mooie initiatieven
waar wij en onze klanten profijt van hebben.

Wil je deel uitmaken van ons hechte team? Stuur een e-mail met CV en een motivatiebrief aan Kees
de Bondt: c.a.debondt@goc-consultants.nl.
Wil je meer informatie? Bekijk dan onze website www.goc-consultants.nl.

