P&O Adviseur
(32 uur / 4 dagen)

Het Centrum voor Dienstverlening (CVD) is een grote maatschappelijke dienstverlenende
organisatie (ruim 500 medewerkers) en staat in het hart van de Rotterdamse samenleving. Wij
geloven er in dat elke Rotterdammer talenten heeft en dat er soms professionele ondersteuning nodig
is om die talenten te kunnen benutten. Wij bieden die ondersteuning met een breed pakket aan
diensten! Jaarlijks bereiken wij ruim 15.000 Rotterdammers vanuit ruim 20 locaties verspreid over heel
Rotterdam. Kernwaarden van het CVD zijn: erin geloven, integer zijn, verbinding maken en
ontwikkelingsgericht zijn.
Waar ga je werken?
Vanuit het hoofdkantoor aan de Westblaak in het centrum van Rotterdam, voeren de P&O
medewerkers hun werkzaamheden uit. De afdeling bestaat uit twee onderdelen: administratie en
advies. Drie P&O medewerkers regelen vanuit het Administratief Ondersteunend Team de
administratieve werkzaamheden op het gebied van P&O. Daarnaast zijn er drie P&O Consulenten die
advies geven aan de teamleiders en aan medewerkers rondom zaken als CAO, wet- en regelgeving,
verbeter- en beëindigingstrajecten, verzuim, deskundigheidsbevordering etc.
Hoe ziet een werkdag eruit?
Het hoofdkantoor is jouw vaste standplaats. Nadat je opgestart bent, bekijk je in AFAS welke mutaties
jij dient te accorderen. Je beantwoordt uit je mailbox de belangrijkste mailtjes en gaat door naar een
overleg met een teamleider die jij adviseert. Je bespreekt samen het team, verzuim, verlof,
deskundigheidsbevordering, huidige en toekomstige personele bezetting. Na het overleg spring je op
de fiets naar één van de CVD locaties, omdat je gevraagd bent door een teamleider bij een gesprek
aanwezig te zijn, wat gaat over het functioneren van een medewerker van de locatie.
Wat breng jij mee?
Je hebt een afgeronde, relevante HBO opleiding. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als
P&O adviseur. Je bent een stevige adviseur die gevraagd en ongevraagd advies durft te geven. Je
weet een goede vertrouwensband op te bouwen met de teamleiders waaraan jij gekoppeld wordt. In
een gesprek kan jij op een duidelijke en correcte manier ook de moeilijke kanten van een situatie
aankaarten. Proactief is jou op het lijf geschreven, je signaleert graag knelpunten, komt graag met
verbetervoorstellen en je hebt een natuurlijk drive voor ontwikkeling. Je krijgt energie van projectmatig
werken, om nieuwe wet- en regelgeving te onderzoeken en de kartrekker te zijn in nieuwe
thema’s/projecten (bijv. cursusmanagement, stagefonds, SROI, AVG). Kennis van de CAO Sociaal
Werk en/of AFAS is een pré.
Beschik jij over de volgende competenties?
Initiatief; resultaatgericht; klantgericht; leergierig; samenwerken; plannen en organiseren en flexibiliteit.
Wij bieden jou:
• een goed salaris: inschaling is in salarisschaal 8, maximaal € 3.624,- bruto per maand bij een
fulltime dienstverband, afhankelijk van ervaring, opleiding en deskundigheid;
• arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk;
• een eindejaarsuitkering van 8,3%;
• een goede werksfeer en een plaatsje in een enthousiast team;
• een uitdagende baan met toekomstperspectief waar je veel voldoening uit kan halen;
• ontwikkelingsmogelijkheden middels je LoopbaanBudget, wat je in overleg kunt besteden aan
jouw individuele inzetbaarheid;
• aandacht voor vitaliteit, o.a. door workshops, fruitwater en wekelijks vers fruit op het werk;
Ben jij de nieuwe collega die we zoeken?
Stuur dan vandaag nog jouw motivatiebrief en CV o.v.v. vacaturenummer 19.009 per email naar
vacatures@cvd.nl! Reacties ontvangen wij graag vóór 1 mei 2019.

Procedure
De procedure bestaat uit 2 gesprekken en een arbeidsvoorwaarden gesprek. Voorafgaand aan het
tweede gesprek wordt een digitale assessment afgenomen.
Nog vragen?
Neem dan gerust even contact op met Nangila Groenenberg, Senior P&O Adviseur,
tel. 010 – 2438117. Nangila kan jou alles vertellen over de vacature. Voor meer informatie over het
CVD kan je ook een kijkje nemen op onze website www.cvd.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

