
 

 

 

 

 

De 12 scholen van SKOVV in de omgeving van Ede staan voor onderwijs waar kinderen de 

kans krijgen zich naar eigen vermogen te ontwikkelen en te floreren. De katholieke identiteit is 

hierbij onze inspiratiebron. De directeuren zijn lid van het managementteam van SKOVV en 

werken samen, onder leiding van de bestuurder, aan de voortdurende ontwikkeling van 

onderwijs en organisatie. 

 

Voor onze 300 medewerkers willen we een goede werkgever zijn. Het binden en boeien van 

voldoende en gekwalificeerd personeel is een uitdaging in deze krappe arbeidsmarkt. 

Daarom vinden we het belangrijk om als stichting heel bewust te investeren in ontwikkeling, 

duurzame inzetbaarheid en werkplezier.  

 

Wegens pensionering van onze medewerker zijn wij per maart 2022 op zoek naar een:  

  

Medewerker P&O (0,8 fte) 

‘Accuraat & Proactief’ 

 

Profiel 

Als onze nieuwe medewerker P&O kom je te werken op ons stafbureau in Ede. De afdeling 

P&O bestaat uit een stafmedewerker P&O en een medewerker P&O. Binnen de afdeling ben 

je verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning op het gebied van P&O, 

daarnaast fungeer je als aanspreekpunt voor directeuren en andere medewerkers. Je hebt 

een afwisselende rol, met volop ruimte voor ontwikkeling. Naast allerhande administratieve 

taken rondom werving, cao en verzuim ben je ook betrokken bij de organisatie van interne 

bijeenkomsten en scholing van medewerkers.  

 

Jij, als onze nieuwe medewerker P&O: 

▪ hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;   

▪ weet met jouw enthousiasme en kennis onze medewerkers te adviseren; 

▪ werkt zelfstandig en fungeert als vraagbaak en sparringpartner voor collega’s; 

▪ hebt inzicht in relevante wet- en regelgeving; 

▪ werkt zorgvuldig en je voelt je prettig in een ondersteunende rol; 

▪ hebt kennis en ervaring met het werken in office 365; 

▪ mbo werk- en denkniveau, opleiding richting personeelszaken is een pre. 

 

Wij bieden: 

▪ een afwisselende functie binnen een mooie stichting; 

▪ salariëring volgens cao po schaal 7; 

▪ goede secundaire voorwaarden; 

▪ een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. 

 

Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of interesse bel of app vrijblijvend met 

Diewke Versluijs op 06-81960745. Reageren is mogelijk t/m 9 januari via de sollicitatiebutton. 

De selectiegesprekken vinden plaats in Ede in week 2. De vervolggesprekken met SKOVV 

volgen in week 3 en 4.  


