
 

 

   
 

 

PCOU Willibrord: voor elke leerling het beste onderwijs 
Met 42 scholen is PCOU Willibrord in de stad en de regio een belangrijke instelling voor funderend onderwijs. Er 

werken zo’n 2.500 medewerkers voor het onderwijs aan ruim 20.000 leerlingen. Daarbij gaat het om 31 scholen voor 

basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en om 11 scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht, Breukelen, 

Maarssen, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein.  

 
Wij zijn een lerende organisatie, in alles gericht op ontwikkeling. Onze herkomst is herkenbaar in de overtuiging dat 
wij er zijn voor àlle leerlingen: iedereen is welkom. Wij koesteren die diversiteit en veelkleurigheid. Voor elk kind is er 
een passende plaats op één van onze scholen.  

 
Service en Advies: ondersteuning en advies 

Wij leveren ondersteunende diensten voor alle scholen en het college van bestuur op het gebied van onderwijs, 
kwaliteit en innovatie, financiën, human resources (HR), ict en informatiemanagement, facility en huisvesting en 
communicatie. Service en advies levert optimale toegevoegde waarde voor schoolleiders en bestuur door 
professionele en efficiënte ondersteuning en advisering zodat zij in staat zijn om hun maatschappelijk missie waar te 
maken, namelijk goed onderwijs voor alle kinderen in Utrecht en omgeving. Onze kernwaarden durf, verbinding, 
ontwikkelingsgericht en verantwoordelijk gebruiken wij als leidraad bij onze dagelijkse werkzaamheden. 
 
HR werkt aan ‘de beste mensen voor de klas’  
de afdeling HR (ruim 20 medewerkers) bestaat uit de personeels- en salarisadministratie (PSA), het team HR-adviseurs, het team 
beleidsmedewerkers met experts en een flexpool/loopbaancentrum. 
 
 

 
De afdeling HR zoekt een  

 

ontwikkelingsgerichte HR-adviseur (0,8-1,0 fte)     
   

 
Dit zijn je kerntaken 

 pro actief adviseren van leidinggevenden op scholen over personele aangelegenheden zoals ontwikkeling van personeel 
en organisatie, verzuim en welbevinden, in-, uit en doorstroom.  

 Het ontwikkelen van strategisch HR-beleid 
 
Dit ben jij 

 Je beschikt over HBO-plus werk- en denkniveau met een afgeronde opleiding op het gebied van Personeel en Arbeid 

 Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in vergelijkbare functies. 

 Je bent een verbinder.  

 Je hebt ervaring bij een grote professionele organisatie.  

 Je hebt ervaring met werving en selectie in een schaarse arbeidsmarkt. 

 Je beschikt over een groot conceptueel vermogen, je adviesvaardigheden zijn excellent, je bent een voortrekker in 
onderlinge samenwerking en vanzelfsprekend ben je resultaatgericht. 

 Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.   

Wat wij bieden 
Werk in een ontwikkelingsgerichte organisatie met professionele ruimte. PCOU Willibrord is een aantrekkelijke werkgever en 
heeft deze functie ingeschaald in de CAO VO schaal 11. 
 
 
Procedure 
Wil je meer informatie? Neem contact op met Berthe Diekerhof, manager HR via 06 81 12 28 26 of mail naar 
b.diekerhof@pcouwillibrord.nl. 
Wil je reageren? Mail je brief en cv naar werken@pcouwillibrord.nl vóór 11 juli 2019. 
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