VACATURE
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland is een sociaal culturele organisatie op het gebied van jongerenwerk
en samenlevingsopbouw voor 15 gemeentes in Zuid-Holland. Wij zijn deskundigen op het gebied van jeugd en
jongeren en hun dynamische leefomgeving. Wij zijn dé verbindende factor. Wij zetten onze passie, kennis en ervaring
in ten behoeve van jeugd, jongeren en hun dynamische leefomgeving. Wij richten ons op de (beleids-) vraag. We
bieden lokaal maatwerk (advies) vanuit onze expertise en zijn zowel regionaal als landelijk inzetbaar. We maken
gebruik van de capaciteit van onze doelgroepen en hun sociale omgeving om te bereiken dat zij optimaal kunnen
participeren in de maatschappij. We maken dit maatschappelijk kapitaal zichtbaar.

Ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering zoeken wij per direct :

Salaris- en HR-adviseur
(20 à 24 uur per week)
Wat zijn jouw belangrijkste werkzaamheden?
- Je geeft zelfstandig uitvoering aan de salaris- en personeelsadministratie, waarbij je zorgt dat alle
gegevens tijdig en correct in de interne systemen en dossiers zijn verwerkt en gecontroleerd. Je zorgt
daarbij voor een correcte aansluiting met de financiële administratie. Je verstrekt informatie aan
externe instanties. Je signaleert knelpunten en doet verbetervoorstellen.
- Je ondersteunt de HR-manager bij de uitvoering van het personeelsbeleid, waaronder het
arbeidsvoorwaardenbeleid, opleidingsbeleid, werving- en selectiebeleid en verzuimbeleid. Je fungeert
als sparringpartner voor de HR-manager bij het ontwikkelen van het beleid.
Wat verwachten wij van jou?
- Je hebt een HBO werk- en denkniveau.
- Je hebt een afgeronde opleiding op het gebied van salaris- en personeelsadministratie en je hebt
actuele kennis en ervaring in deze materie.
- Het hebben van kennis van het salarispakket Exact is een pré.
- Je hebt kennis en vaardigheid op het gebied van personeelswerk.
- Je bent ondernemend en je werkt prestatiegericht.
- Je werkt nauwkeurig, geordend en integer.
- Je bent een enthousiaste verbinder met organisatorisch vermogen en communicatieve vaardigheden.
- Je weet je eigen weg te vinden en stemt tijdig met betrokkenen af.
Wat mag je van ons verwachten?
- De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Sociaal Werk, inschaling op schaal 7 (minimum € 2300 en
maximum € 3213 fulltime per maand, exclusief ongeveer 17% IKB-toeslag).
- Een prettige werkomgeving in een dynamische en flexibele welzijnsorganisatie.
- In kader van kwaliteit, ontwikkeling en duurzaam inzetbaarheid besteden wij veel aandacht aan
ontplooiingsmogelijkheden van onze medewerkers.

Is dit de vacature die jij zoekt?
Solliciteer dan door een gemotiveerde brief en CV te sturen naar Stichting Jeugd- en Jongerenwerk
Midden-Holland, t.a.v. personeelszaken, Noordkade 64a, 2741 EZ Waddinxveen of per e-mail naar
personeelszaken@stjjmh.nl .
Voor vragen vooraf kan je terecht bij Harry Spreeuwenberg, HR-Manager: 06-21534284.

