
 

 

 

Stichting GOO biedt kinderopvang en basisonderwijs aan in de gemeenten Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek. 
In 18 kindcentra werken opvang en onderwijs intensief samen, waarmee stichting GOO een unieke positie in 
Nederland inneemt. Ook heeft stichting GOO een Expertisecentrum, waarvan alle kindcentra van stichting GOO 
gebruik kunnen maken. 

Op het stafbureau van GOO samen voor opvang en onderwijs in Gemert ontstaat op korte termijn een vacature 
voor: 

Medewerker HRM 
Omvang: 32 – 40 uur per week 

Als medewerker HRM ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor HR taken zoals o.a. salaris-en 
personeelsadministratie, het beheren van de  diverse HR systemen en P-dossiers. Daarnaast ondersteun en 
adviseer je de HRM collega’s bij de optimalisatie van de diverse HR processen.   
Ben jij een enthousiast persoon met een hands-on mentaliteit dan zijn wij op zoek naar jou.  

Wat verwachten wij van onze nieuwe collega:  

• Beschikt over minimaal een MBO+ diploma in de richting van Personeel en Organisatie.  

• Beschikt over relevante HR-werkervaring.  

• Kennis van HR2day is een pré. 

• Heeft ervaring met het werken met Office 365. 

• Goede communicatieve vaardigheden. 

• Is analytisch ingesteld, werkt nauwkeurig en gestructureerd. 

• Is initiatiefrijk en pakt in overleg zaken op. 

• Is een stevige persoonlijkheid. 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

 

Wij bieden:  

• Een leuke en uitdagende baan binnen een informele en dynamische werkomgeving. 

• De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen. 

• Een goed salaris en  goede arbeidsvoorwaarden conform CAO PO. 
 
Solliciteren en informatie: 
 
Herken jij je in bovenstaand profiel en heb je interesse?  
Schriftelijk reacties (motivatiebrief en CV) kun je, onder vermelding van vacature medewerker HRM tot en met 
woensdag 16 september a.s., mailen aan pz@stichtinggoo.nl. 
 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met  Marieke Kandelaars bereikbaar via 
telefoon: (088-0088546  of e-mail marieke.kandelaars@stichtinggoo.nl  

De gesprekken worden gepland op dinsdag 29 september 2020 vanaf 18.00 uur. 

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor. 
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