
 

 

                                                     

 

 

 

Ben jij die enthousiaste P&O adviseur die ons team komt versterken? (0,6-0,8 fte).  

Dan ben jij per 1 augustus 2020 van harte welkom in ons team. 

 

Wij zijn een ambitieuze onderwijsstichting met 30 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, 

Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. 530 medewerkers verzorgen samen 

primair onderwijs voor circa 5.400 leerlingen. De scholen zijn verdeeld over 15 clusters. 

SKOzoK staat voor Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit.  

 

Over de functie 

 

Je bent een echte P&O adviseur die met een frisse blik ons team komt aanvullen. Een 

professional die graag werkt in de volle breedte van de functie. 

Je maakt deel uit van een team waarin collega’s werken die ieder hun verschillende talenten 

meenemen. 

 

Jij adviseert directeuren van onze basisscholen en het college van bestuur gevraagd en 

ongevraagd bij de uitvoering van het P&O-beleid, cao en de organisatieregelingen. Samen 

met collega’s van andere stafafdelingen ga je voor een gezamenlijk resultaat. 

Je denkt mee over het P&O beleid en ziet toe op de uitvoering hiervan en gaat voor 

draagvlak binnen de organisatie. 

 

Wie zoeken we? 

 

Jij hebt gedegen vakinhoudelijke kennis en passie voor je vak. Je hebt een HBO+ werk- en 

denkniveau, welk je kunt aantonen door bijvoorbeeld een afgeronde HR opleiding. Je hebt 

ervaring als P&O-adviseur en dit wordt je tweede of derde carrièrestap. Onderwijservaring 

is een pré. 

  

Belangrijke kernwaarden die jij meebrengt zijn authenticiteit en staan voor de waarden die 

jij als persoon en als professional hebt. Het belangrijkste is echter dat jij je kunt inleven in de 

complexiteit en dynamiek van de onderwijswereld. Je hebt een open en onderzoekende 

werkhouding. Je bent analytisch, kunt planmatig werken en bent een aanvulling op het 

talentvolle team P&O professionals. Je beschikt over een innoverend vermogen en hebt een 

visie op P&O en de processen. Assertiviteit is een belangrijke competentie evenals 

resultaatgerichtheid. Je bent energiek en inspirerend, zelfstandig en neemt eigen 

verantwoordelijkheid.  

 

Jij hebt verder een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

 

 



 

 

 

 

 

Wat bieden wij? 

 

Bij SKOzoK bieden we jou waardering voor jouw inzet. De arbeidsvoorwaarden zijn 

gebaseerd op de cao Primair Onderwijs, waarbij de functie is ingeschaald in schaal 10 of 11. 

De inschaling is afhankelijk van je kennis, kunde en ervaring.  

 

Daarnaast zijn er aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals een 

eindejaarsuitkering) en is er de mogelijkheid relevante trainingen en opleidingen te volgen. 

In eerste instantie krijg jij een jaarcontract met een omvang van 0,6-0,8 FTE. Bij goed 

functioneren wordt de tijdelijke overeenkomst na een jaar omgezet in een vaste aanstelling. 

 

Interesse? 

Voor informatie kun je bellen met Lizette Roijmans, Coördinator P&O: 06-11174926. 

 

Reacties graag per mail naar peno@skozok.nl  vóór 30 mei 2020 t.a.v. Lizette Roijmans. 

 


