
Huis de B zoekt 

een allround P&O-medewerker 

0,5 fte, 18 uur  

 

Wegens vertrek van de huidige P&O-medewerker zoeken wij een enthousiaste en veelzijdige kandidaat. Huis de B 

is een stichting voor kinderopvang in Groningen met ruim 300 kinderen en een betrokken en divers team van circa 

30 medewerkers. De organisatie heeft een levendige en informele cultuur. Onze teams zijn in ontwikkeling naar 

zelfsturing. De P&O-medewerker heeft een zelfstandige rol naast de directie en doet alle voorkomende P&O-

werkzaamheden van administratie tot beleidsontwikkeling.  

 

Takenpakket 

Personeelszaken; stagecoördinatie; verzuimcoördinatie; opleidingszaken; organisatieontwikkeling; 

preventiemedewerker; interne communicatie. 

 

Positie in de organisatie 

Er is wekelijks overleg met directeur en locatiehoofd. Je adviseert de directeur rond organisatieontwikkeling. Je 

ondersteunt het locatiehoofd bij de personeelsplanning. Je stimuleert teams tot ontwikkeling en vindt het leuk 

om over diverse onderwerpen korte workshops te geven. Je bent aanspreekpunt voor medewerkers. Samen met 

de andere medewerkers op kantoor zorg je tevens voor bezetting van de receptie. 

 

Persoonlijke kwaliteiten 

• Je bent benaderbaar en communicatief 

• Je bent analytisch én een mensen-mens 

• Je bent onafhankelijk, wekt vertrouwen en bent betrouwbaar 

• Je combineert graag denken met doen 

• Je houdt van zelfstandig werken en kunt ook samenwerken 

• Je kan mensen aanspreken zonder conflicten te veroorzaken 

 

Functie eisen 

• HBO of WO opgeleid in een relevante studierichting 

• Een aantal jaren ervaring met verschillende facetten van het vak 

• Bij voorkeur woonachtig in de stad Groningen 

• Wij vinden het leuk als ook mannen zich aangesproken voelen door deze vacature 

 

Algemene informatie 

Het betreft een functie in schaal 8 volgens de CAO Kinderopvang. Aanvang is in overleg. Zwaartepunt van de 

werkweek bij Huis de B ligt op dinsdag en donderdag met name in de middag.  

 

De sluitingsdatum is 31 augustus 2021. Gesprekken vinden plaats in de week  van 6 september.  

 

Stuur je brief met CV naar directeur Judith Lechner, email judith.lechner@huis-de-b.nl. Bij Judith Lechner kun je 

ook telefonisch om informatie vragen, bel dan naar 050 3130388 (ma t/m wo). En neem een kijkje op de website 

van Huis de B om een beeld te krijgen van onze organisatie. 
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