
 

7 november 2019 

 

Bureau Jeugdzorg Limburg beschermt kinderen en jongeren als de veiligheid of ontwikkeling in gevaar is. 
Dit doen wij in Limburg vanuit vier uitvoerende locaties: Maastricht, Heerlen, Roermond en Venlo. Het Centraal Bureau met 
de ondersteunende diensten bevindt zich in Roermond. Voor meer informatie zie www.bjzlimburg.nl 
 

Ben jij die fijne collega die ons team komt versterken? 

 
Wij zoeken een HRM adviseur voor 28 uren per week 

 
 
We zoeken een collega die aansluit bij wat er is en verder meebouwt aan ons HRM-beleid en onze HR- afdeling, om van 
daaruit toekomstgericht te adviseren. De komende tijd gaan we werken aan het verder vormgeven en het optimaliseren 
van diverse HRM-processen en de doorontwikkeling van het HRM-team.  

Er liggen uitdagingen op het gebied van strategische personeelsplanning (SPP),  digitalisering HRM, 
arbeidsmarktknelpunten, bevorderen vitaliteit & werkplezier en integraal verbinden van (HRM)beleidsvraagstukken met het 
organisatiebeleid, waar nodig in samenwerking met de andere ondersteunende diensten en andere collega’s uit het veld. De 
digitalisering staat nu als eerste prioriteit op onze agenda en zal het aandachtsgebied van onze nieuwe collega worden.  

Voor het MT, regiomanagers en teamleiders ben jij een belangrijke sparringpartner. Je hoofdtaak is het actief ondersteunen 
van leidinggevenden bij de uitvoering van het HRM-beleid en het signaleren van ontwikkelingen en knelpunten. Met jouw 
onafhankelijke blik adviseer je over HRM-gerelateerde vraagstukken in de breedste zin. Je bent in staat om overstijgend te 
denken en integraal naar vraagstukken te kijken. Je kunt beleid maken, je beschikt over een vlotte pen, en bent tevens in 
staat operationele oplossingen te bewerkstellingen. Vanwege de veelzijdigheid en soms onvoorspelbaarheid van het werk is 
een pragmatische en hands-on instelling noodzakelijk. Samenwerken spreekt voor jou voor zich en je hebt interesse in 
ingewikkelde (belangen-)tegenstellingen en vraagstukken op (HRM) juridisch, beleidsmatig of operationeel gebied. Jij als 
HRM adviseur bent een inspirerend en coachend adviseur, die verbindt en doelen bereikt.  Als HRM adviseur ben je in staat 
te werken vanuit onze organisatie visie, missie en -doelen en je draagt deze consistent uit. Je bent besluitvaardig & 
ondernemend en doet concrete voorstellen voor verbeteringen of vernieuwing.  

Gaat jouw hart hier sneller van kloppen, dan solliciteer! 

Wij bieden 

 een veelzijdige, afwisselende baan in een professionele organisatie; 

 veel regelruimte en mogelijkheden voor professionele ontwikkeling; 

 werken in een enthousiast, gedreven en deskundig HRM team; 

 een salaris conform CAO Jeugdzorg schaal 10 maximaal € 4092,26 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 
36 uren per week; 

 goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering van 8,3%; 

 vooralsnog een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar;  

 je werkdagen bij voorkeur op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. 

 

Heb jij  

 de persoonlijkheid en de competenties;  

 een HBO diploma op het gebied van HRM; 

 kennis van actuele relevante wet- en regelgeving; 

 een aantal jaren relevante werkervaring. 

 

Stuur dan een schriftelijke sollicitatie voor 25 november 2019 per e-mail naar: Bureau Jeugdzorg Limburg t.a.v. de afdeling 
HRM: vacatures@bjzlimburg.nl. onder vermelding van vacature HRM adviseur.  
De vacature zal zowel intern als extern tegelijkertijd worden uitgezet waarbij interne kandidaten voorrang hebben. 
 
Graag ook het wervingskanaal vermelden waar je deze vacature hebt gezien. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 
29 november. 
 
Informatie over de functie kan je inwinnen telefonisch via het centraal telefoonnummer 088-0073000 en vragen naar Marlies 
Roijakkers HRM adviseur of naar Diana de Serière Hoofd HRM.  
Wij zijn tevens via email bereikbaar: marlies.roijakkers@bjzlimburg.nl of diana.de.seriere@bjzlimburg.nl 
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