
 

SPCO Groene Hart is een protestants-christelijke onderwijsstichting met 13 basisscholen in 
Woerden en omgeving. Onze leraren, directeuren en onderwijsondersteunend personeel 
zetten zich met een groot hart voor kinderen in voor kwalitatief goed onderwijs. We zijn trots 
op onze scholen en de goede onderwijsresultaten. Continu werken wij aan het beste onderwijs 
voor onze leerlingen. De stafmedewerkers op het bestuurskantoor vervullen ten behoeve van 
het onderwijsproces een ondersteunende rol. De functie van HR-adviseur is vacant. 

SPCO Groene Hart zoekt een nieuwe 
HR-adviseur (28 uur). Ben jij onze 
nieuwe spin in het web? 
 

Wij zoeken iemand die 
• Affiniteit heeft met het (primair) onderwijs en kennis 

van relevante wet- en regelgeving; 
• Makkelijk schakelt tussen uitvoerende, adviserende en 

strategische taken; 
• Relevante ontwikkelingen en mogelijkheden signaleert 

en deze vertaalt naar personeelsbeleid; 
• Communicatief sterk is, als sparring partner de kritische 

vragen stelt en daarbij stijl en toon afstemt op de 
situatie; 

• Goed om kan gaan met verschillende belangen en 
verbindend werkt op alle niveaus; 

• Affiniteit heeft met het protestants-christelijk 
onderwijs; 

• Een pro-actieve sparring partner en klankbord is voor de 
bestuurder; 

• Een academisch denk- en werkniveau heeft en 
relevante HR-werkervaring. 

 
Wij bieden je 
• Een dynamische en afwisselende functie in een prettige 

werkomgeving. 
• Een organisatie waar bestuur, staf en directeuren op 

prettige wijze samenwerken.  
• Ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling. 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
• Salariëring conform schaal 11 CAO-PO. 
 

Jouw werkzaamheden bestaan onder meer uit het 
• Ontwikkelen van het HR-beleid op het gebied van de 

strategische personeelsplanning, gezondheid en duur-
zame inzetbaarheid, professionalisering en mobiliteit; 

• Adviseren over HR-beleid en over personele en 
organisatorische vraagstukken; 

• Afstemmen van HR- en formatiebeleid op het primaire 
proces en de bedrijfsvoering; 

• Opstellen en uitvoeren van de procedures m.b.t. tot in-, 
door- en uitstroomprocessen; 

• Onderhouden van een in- en extern HR-netwerk, het 
deelnemen aan HR-werkgroepen; 

• Richting geven aan de bestuurssecretaresse die de HR-
ondersteuning verleent. 

 
Informatie 
De uitgebreide functiebeschrijving vind je op onze website 
https://www.spco.nl/werken-bij/vacatures/ 
Bij vragen kun je contact opnemen met Bart Scheffers,  
HR adviseur a.i. via bart.scheffers@spco.nl of (0348) 432334. 
 
Procedure 
Graag ontvangen wij jouw cv met motivatiebrief per e-mail: 
hr@spco.nl. Een assessment kan deel uit maken van de 
procedure. 
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