Ben jij dé enthousiaste en veelzijdige HR adviseur die wij zoeken? En wil jij werken in een gemoedelijke
persoonlijke zorginstelling in Berkelland?

HR Adviseur m/v
8-16 uur per week
Wie zijn wij
D’n Aoverstep is een particuliere zorginstelling met een eigen kijk op zorg, wonen en dagbesteding. Samen
met 40 (assistent) begeleiders en coördinatoren ondersteunen wij mensen met een lichamelijke, psychische
en/of sociale kwetsbaarheid bij het wonen, werken, leren en recreëren.
Hierbij bieden we zorg op maat aan cliënten met een psychiatrische diagnose, (tijdelijke) psychosociale
problemen, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), een dubbele diagnose (combinatie van licht verstandelijk
beperkt en een psychiatrische diagnose).
D’n Aoverstep wil voor haar cliënten als ondersteunende organisatie functioneren. Dit door samen met de
cliënten te zoeken naar haalbare doelen die zoveel mogelijk ten goede komen bij de kwaliteit van leven.
Ook het behoud van eigen regie vinden we als organisatie belangrijk.
Wij bieden:
• Dagbesteding op belevingsniveau, waarbij wij de cliënten op een positieve manier willen prikkelen
en activeren. Dit alles in een huiselijke en een agrarische setting.
• Dagbesteding met leer-werk mogelijkheden voor (jong) volwassenen.
• Creatieve dagbesteding met activiteiten voor diverse doelgroepen.
• Begeleid wonen voor (jong) volwassenen.
Wat ga je doen
Als HR Adviseur ben jij verantwoordelijk voor alle zaken rond het personeelsbeleid. Je signaleert,
ondersteunt en adviseert over HR gerelateerde onderwerpen. Dit doe je op medewerkersniveau, maar ook
coördinatoren adviseer je op het gebied van organisatie- en personeelsontwikkeling. Je bent daarnaast
verantwoordelijk voor organisatorische en administratieve werkzaamheden van in-, door- en uitstroom van
medewerkers. Denk daarbij aan de werving en selectie van nieuwe medewerkers, het opstellen van
arbeidsovereenkomsten, brieven en andere documenten zoals studieovereenkomsten en het begeleiden
van verzuim volgens de geldende wet- en regelgeving. Je hebt een signalerende en opvolgende taak als het
gaat om contractbeheer. Daarnaast denk je mee in het opstellen van regelingen en de vastlegging hiervan.
Je stemt af met diverse externe partijen, zoals de salarisverwerker, verzekeringsinstantie, arbodienst etc.
Wat vragen wij van jou
• HBO werk- en denkniveau met een afgeronde opleiding richting HRM of soortgelijke richting.
• Je hebt ervaring in het HR-vakgebied.
• Je bent op zoek naar een vrije en zelfstandige rol voor 8-16 uur per week.
• Je bent enthousiast en optimistisch en je neemt graag initiatief.
• Je bent taalvaardig.
Wat bieden wij jou
• Werken in een persoonlijke kleinschalige organisatie waarin je nauw samenwerkt met je collega’s.
• Een afwisselende functie waarin eigen inbreng en initiatief erg gewaardeerd wordt.
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk.
• Werken in een hecht en warm team waarin we elkaar helpen.
Meer weten? Aarzel niet en neem contact met ons op! Vragen en sollicitaties mag je mailen naar;
l.nekkers@aoverstep.nl.

