
De functie
De medewerker HRM verricht uiteenlopende organisatorische en administratieve werkzaamheden op het gebied van 
personeel. Je ondersteunt bij de uitvoering van sollicitatieprocedures, zet vacatures uit, behandelt sollicitaties en onderhoudt 
contacten met schoolleiders en sollicitanten over de procedure. Daarnaast beheer je de invalapplicatie en verwerk je 
aanvragen voor het invullen van tijdelijke en vaste vacatures. Dit doe je in nauw overleg met je HRM collega’s en met 
directeuren. 
Je levert relevante sturingsinformatie voor de organisatie. Ten aanzien van verzuim bewaak je de uitvoering van de Wet Poort-
wachter, verzorg je  administratieve verwerking en informeer je betrokkenen hierover. Je bent vraagbaak voor sollicitanten, 
leidinggevenden en medewerkers over o.a. procedures, cao, personeelsregelingen en de werking van de invalapplicatie.

Je werkt in een super leuk HRM team, bestaande uit één HR manager, twee HR adviseurs, twee HR medewerkers, twee 
bovenschoolse opleiders en een scholings- en opleidingscoördinator. De kernwaarden van Tabijn vormen ons kompas. 

Wat kun je van ons verwachten?
• Je solliciteert op een uitdagende baan in een ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is.
• Je komt terecht in een cultuur waarin laagdrempeligheid, collegialiteit, een inspirerende werksfeer maar vooral plezier de 

boventoon voeren.
• De functie is ingeschaald in OOP7 cao primair onderwijs en er zijn aantrekkelijke extra’s, zoals een voorrangsregeling voor 

kinderopvang en ruime scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
• Een uitdagende baan in een mooie organisatie. De sfeer bij Tabijn is inspirerend en persoonlijk. We vinden deskundig-

heidsbevordering en individuele ontwikkelmogelijkheden vanzelfsprekend en faciliteren de keuzes die je hierin maakt. 

Wij kijken uit naar jouw reactie als:
• je relevante werkervaring hebt, bij voorkeur in het primair onderwijs  

en/of de kinderopvang.
• je minimaal beschikt over een relevante MBO niveau 4 opleiding en  

dito denk- en werkniveau.
• je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen t.a.v. werven  

via Social Media en handig bent met de inzet hiervan.
• je het leuk vindt om te ‘puzzelen’ i.v.m. invalproblematiek en om  

gegevens te verwerken.
• je een echte organisator bent die netjes en efficiënt werkt, proactief  

en sociaal vaardig is en gericht is op samenwerking.

Wij zoeken 
een enthousiaste

medewerker 
HRM

(24 uur per week)

Ja? Ben jij dit?
 

Stuur je sollicitatie per e-mail 
uiterlijk 13 juli a.s. naar 

vacature@tabijn.nl. 

Voor meer informatie over Tabijn en de 
vacatures: kijk op www.tabijn.nl of bel 

Heleen Tolsma (manager HRM en 
bestuursondersteuning) op 

0251-230082. 

méér dan onderwijs

VACATURE

Tabijn is een ambitieuze organisatie voor bijzonder primair onderwijs en kinderopvang 
met 22 kindcentra en basisscholen in Noord-Holland. Dagelijks inspireren en begeleiden onze 
leraren en pedagogisch medewerkers zo’n 5.700 kinderen. De totstandkoming van kindcentra waarin de brede ontwikkeling van 
kinderen wordt gestimuleerd is één van onze strategische ambities. 


