
 
Medewerker Personeelszaken 

(16-20 uur per week) 

Wil jij werken waar geen dag hetzelfde is? Ben jij op zoek naar een uitdagende functie als 

Medewerker Personeelszaken? Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die ons team Centrale 

Ondersteuning wil komen versterken. Ben je enthousiast en sta je open voor een nieuwe uitdaging?  

Kom dan werken bij Welzijn e25!  

De sfeer binnen Welzijn e25 is informeel, laagdrempelig en de lijnen zijn kort. Collegialiteit, 

vertrouwen en (persoonlijke) ontwikkeling staan hoog in het vaandel. 

De organisatie is volop in ontwikkeling, waardoor een flexibele instelling een passende eigenschap is 

binnen de organisatie. Het betreft een veelzijdige functie waarbij een grote mate van zelfstandigheid 

gewenst is. 

Wat ga je doen? 

Je werkt binnen en klein team dat is gericht op Centrale Ondersteuning van alle meer dan 110 

collegae die organisatie breed samenwerken. De volgende werkzaamheden behoren tot jouw 

takenpakket: 

o Up-to-date houden van personeelsdossiers; 
o Ondersteunen bij het proces van werving en selectie; 
o Ondersteunen bij het opstellen/uitzetten van vacatures; 
o Het beantwoorden van vragen van medewerkers met betrekking tot het personeelsbeleid; 
o Werkzaamheden op het gebied van de salarisadministratie; 
o Archiveren van alle documenten; 
o Ondersteunen bij het proces rond ziekteverzuim; 
o Diverse ondersteunende en facilitaire werkzaamheden (administratief, secretarieel en 

organisatorisch) ten behoeve van het team. 

Wat breng je mee? 

o Een afgeronde relevante opleiding op mbo-niveau 4 en relevante werkervaring; 

o Een aantal jaren ervaring in een administratieve functie op het gebied van personeelszaken of 
een afgeronde opleiding in de richting van Personeelszaken is een pré; 

o Je bent leergierig en wil je graag verder ontwikkelen; 
o Communicatief vaardig; 

o Kan zowel zelfstandig als in een team werken. 

 

Wat mag je van ons verwachten? 

o Prettige werksfeer in een open en informele organisatiecultuur 

o Uitdagend werk, waar veel ruimte is voor eigen initiatief 

o Een contract in eerste instantie voor de duur van een jaar met de intentie tot verlenging voor 

onbepaalde tijd 

o Je wordt beloond met een salaris in schaal 6 conform CAO Sociaal Werk; 

o Hierbij komt 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering; 

o Daarnaast krijg je reiskostenvergoeding, bereikbaarheidsvergoeding en mogelijkheden voor 

(bij)scholing.  



 
 
 
Ben je enthousiast en wil je ons team komen versterken? 
Wij ontvangen graag jouw motivatie en CV op sollicitaties@welzijne25.nl, uiterlijk 31 januari 
2021. 
 
De aanvraag Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) en het navragen van referenties is 

onderdeel van de selectieprocedure. 

 
 
Heb jij nog vragen over deze vacature? Bel of e-mail dan gerust met Mimoun Outmany 
moutmany@welzijne25.nl, 0627075943. 
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