
Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland

Vind jij ook dat Nederland vluchtelingen die hier een verblijfsvergunning krijgen een veilige plek 
moet bieden en voor hen een nieuw ‘thuis’ moet worden? En wil je daar een positieve bijdrage aan
leveren? Dat kan! De afdeling P&O van VluchtelingenWerk Oost Nederland is per direct op zoek 
naar een adviseur met het hart op de goede plek. Ofwel een 

P&O adviseur
                                                   voor 30 uur per week

Overal ter wereld moeten mensen vluchten voor hun leven vanwege oorlog, politiek geweld, hun 
seksuele geaardheid, afkomst of religie. Wie in Nederland terechtkomt, kan rekenen op de 
ondersteuning van VluchtelingenWerk. Van aankomst tot zelfredzaamheid. Dat is het werk van 
onze bevlogen medewerkers: betaalde krachten én vrijwilligers.

Het belangrijkste werk van VluchtelingenWerk Oost Nederland (provincies Gelderland en 
Overijssel, enkele Utrechtse gemeenten en enkele gemeenten in Flevoland) wordt daarbij gedaan 
door de collega’s ‘in het veld’. Onze ruim 2500 vrijwilligers, team- en projectleiders en NT2 
docenten heten vluchtelingen welkom en helpen hen op weg. Eerst in het azc, en vervolgens in de 
gemeente waar ze een nieuwe start gaan maken.

De medewerkers die zich dag in dag uit met dat mooie, noodzakelijke en waardevolle werk 
bezighouden, worden ondersteund door ons team op het Bedrijfsbureau in Arnhem. Als P&O 
adviseur kom je daar te werken en help je dus mee ervoor te zorgen dat onze medewerkers zich 
zoveel mogelijk met het ‘echte’ werk kunnen bezighouden. De afdeling P&O bestaat uit een P&O 
adviseur, een medewerker personeels- en salarisadministratie en een tijdelijke projectcoördinator 
vrijwilligersbeleid.
                              
 
Werkzaamheden

 Je adviseert het MT over de ontwikkeling en uitvoering van het P&O beleid inclusief het 
beleid t.a.v. de onbetaalde medewerkers;

 Je geeft P&O adviezen aan de directeur-bestuurder, de regiomanagers en de overige 
leidinggevenden. Belangrijke onderwerpen die momenteel spelen zijn de personele 
planning in tijden van krimp en het hoge ziekteverzuim in combinatie met de huidige 
Arbodienstverlening.   

 Je adviseert over WOR-aangelegenheden en levert vanuit het eigen werkveld op verzoek 
van de directeur-bestuurder een bijdrage aan de Overlegvergaderingen met de OR; 

 Je zorgt voor de interne communicatie omtrent beleidsvoornemens en – uitvoering op P&O 
thema’s, onder meer middels een bijdrage aan het jaarverslag en de kwartaalrapportages;

 Je neemt deel en levert een actieve bijdrage aan het landelijke overleg P&O en de 
landelijke werkgroep vrijwilligersbeleid;

 Je volgt relevante ontwikkelingen op het beleidsterrein P&O, de CAO Sociaal Werk, 
Arbowetgeving en het vrijwilligersbeleid en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van dit 
beleid en de uitvoering daarvan zowel op landelijk niveau als binnen VWON; 

 Je onderhoudt contacten met uitvoeringsorganisaties als UWV, Arbodienst en 
pensioenfonds en zorgt voor de uitvoering van het Arbo-, re-integratie- en verzuimbeleid.

Wie ben jij?
 Je hebt een HBO- denk en werkniveau door opleiding en ruime aantoonbare ervaring in het

werkgebied van P&O als zelfstandig P&O adviseur.
 Je hebt een hands-on mentaliteit en schakelt ook gemakkelijk naar strategisch en tactisch 

niveau.  



Je hebt uitstekende adviesvaardigheden en hebt je bewezen als P&O adviseur op het 
beleidsmatige vlak. 
Je hebt bij voorkeur ervaring met het opzetten en uitvoeren van vrijwilligersbeleid en weet 
wat er komt kijken in een vrijwilligersorganisatie.   

 In je mondelinge en schriftelijke communicatie ben je sterk en sociaal vaardig en zoek je de
verbinding. 

 Je bent flexibel en in staat je werk van jezelf en van anderen te organiseren.  

Dit bieden wij

• Aanstelling is in het werkgebied van VluchtelingenWerk Oost Nederland als P&O adviseur.
• Werkdagen en -tijden zijn in overleg te bepalen.
• De P&O adviseur valt hiërarchisch onder het hoofd bedrijfsbureau en is zelf leidinggevende

voor de medewerker personeels- en salarisadministratie en de projectcoördinator 
vrijwilligersbeleid.  

• De CAO Sociaal Werk is van toepassing. Inschaling vindt plaats in schaal 9 van de 
salarisregeling CAO en heeft een bereik van € 2.884,00 tot € 4.252,00 bruto per maand bij 
een volledig dienstverband van 36 uur per week. 

Meer informatie en reageren

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.  Voor meer informatie kun je op 
maandag, dinsdag en donderdag contact opnemen met Hans Drechsler, hoofd bedrijfsbureau,     
telefoonnummer 06-51102177.
Reacties in de vorm van een korte brief en een cv moeten uiterlijk donderdag 1 oktober a.s. om 
09.00 uur binnen zijn. Reacties kunnen worden verstuurd naar 
vacatureP&O04@vluchtelingenwerk.nl o.v.v 'P&O adviseur (04)'
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