
Personeelsfunctionaris
voor 24 uur per week

Wil jij -net als wij- een blijvende bijdrage leveren aan een betrokken en actieve 
samenleving met een sterke sociale samenhang waarin iedereen mee kán en mág doen?

Dat is mooi, want M.O.S. is op zoek naar een enthousiaste personeelsfunctionaris.

De Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.) bestaat naast het Poppodium Iduna en Peuteropvang Oink! uit een 
brede welzijnsorganisatie. We leveren een bijdrage aan de samenleving door het bieden van opvoedingsondersteuning en door 
invulling te geven aan wijkwerk, individuele ondersteuning en aan jongeren- en ouderenwerk. Zo verbinden we – samen met 
vrijwilligers en inwoners – mensen en organisatie met elkaar. Alles wat wij doen begint bij wie wij zijn. Wij worden gedreven door 
onze waarden: samen sterk, sociaal vakmanschap en mens gedreven. Op onze website www.mosweb.nl vind je hierover meer 
informatie.

In verband met het vertrek van onze huidige personeelsfunctionaris, zoeken we per 1 december 2021 een nieuwe collega. Als 
personeelsfunctionaris ben je verantwoordelijk voor het P&O beleid. Je stelt het P&O beleid op en maakt de vertaalslag naar 
uitvoering. Je faciliteert en adviseert het managementteam proactief over alle aspecten met betrekking tot personele zaken op 
tactisch en operationeel niveau. Samen met de managers ben je verantwoordelijk voor de werving en selectie.  Je ondersteunt hen 
bij de begeleiding van medewerkers in verband met ziekteverzuim, waarbij je het eerste aanspreekpunt voor de arbodienst bent.   
Voor de ruim 100 medewerkers van M.O.S. ben je de vraagbaak op het gebied van personele zaken.

Een enthousiaste personeelsfunctionaris bij M.O.S:

• Beschikt over uitstekende mondelinge en schriftel�ke uitdrukkingsvaardigheden;
• Heeft een afgeronde relevante Hbo-opleiding;
• Heeft aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie; 
• Werkt zelfstandig;
• Vervult de adviesrol met een pragmatische insteek.

M.O.S biedt jou:
• Een dynamische werkomgeving in een lerende organisatie, die bewust gericht is op verbeteren, vernieuwen en 
 ontwikkelen;
• Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform CAO Sociaal Werk;
• In eerste instantie een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op verlenging. 

Allemaal positief? Laat ons dan zien waarom juist jíj onze nieuwe collega moet worden.

Goed en handig om te weten:
Nadere informatie over deze functie kan verkregen worden bij Annet Folkersma, Hoofd Stafbureau. Zij is bereikbaar via e-mail: 
a.folkersma@mosweb.nl. Je kunt in de mail ook vragen of Annet je wil bellen.

We ontvangen graag je motivatie en CV voor 13 september 2021. Dat kan via vacature@mosweb.nl onder vermelding van 
'vacature personeelsfunctionaris'. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op dinsdagmiddag 21 september a.s.  

Wij zijn benieuwd naar jouw reactie!

M.O.S.
vacature


