
Stichting PCPO 
De Vier Windstreken 

zoekt met ingang van 1 april a.s.  

voor het bestuurskantoor in Gouda een 
Beleidsmedewerker Personeel (m/v) 

werktijdfactor 0,6 (24 uur per week) 
 

De belangrijkste werkzaamheden zijn: 

 Advisering van College van Bestuur, medewerkers van de scholen  en de 
medewerkers op het kantoor  over personeelsbeleid en wet- en 
regelgeving; 

 Beleidsontwikkeling en - implementatie op het terrein van personeel; 

 Coördineren van de personele inzet op de scholen, binnen de daarvoor 
gestelde kaders ; 

 Versterken van de administratieve organisatie en interne controle. 
 

Wij zoeken iemand die: 

 Goede communicatieve en contactuele vaardigheden bezit; 

 Duidelijk is in overdracht van beslissingen en consequent is in opvolging 
van de uit beslissingen voortkomende acties;  

 Operationeel ingesteld voor de dagelijkse gang van zaken, beleidsmatig 
sterk is en tevens beschikt over een visie op lange termijn; 

  Specialist is op het beleidsterrein Personeel & Organisatie en uitstekend op 
de hoogte is van wet en regelgeving, waaronder de CAO-Primair Onderwijs;  

 Op HBO+ niveau functioneert en bij voorkeur ervaring heeft in een 
soortgelijke functie binnen een onderwijsorganisatie; 

 Als persoon passend in de overzichtelijke setting van het bestuurskantoor 
en passend bij de identiteit. Integer, betrouwbaar, deskundig en 
kwaliteitsgericht zijn belangrijke kernwoorden. 

 

Wij bieden: 

 Een salaris in schaal OOP-11; 

 Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief;  

 Een plezierige werkomgeving.  
 

Reacties, met CV, kunnen uiterlijk 22 januari 2018 per mail worden gestuurd 
naar cvb@d4w.nl  (Dhr. Rob Niehe, voorzitter College van Bestuur a.i.)   
Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Sjaak Verbree 
(06-21281111), beleidsmedewerker personeel a.i.  Op verzoek is een 
functiebeschrijving beschikbaar.  
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. PCPO De Vier 

Windstreken verzorgt 

protestants christelijk 

onderwijs in Gouda en 

omstreken. 

Op de vijftien 

basisscholen en één 

school voor sbo werken 

ongeveer 400 

medewerkers enthousiast 

aan kwalitatief 

hoogstaand onderwijs 

voor 3000 leerlingen. Elke 

school behoudt zijn eigen 

karakter binnen het 

beleid, dat vanuit 

gezamenlijke visie wordt 

ontwikkeld. 

 

Bestuur en directies 

worden bij hun 

werkzaamheden 

ondersteund door een 

professioneel 

bestuurskantoor, waar 

circa 10 medewerkers 

werkzaam zijn. 

 

St. PCPO De Vier 

Windstreken is een 

ondernemende en 

ambitieuze organisatie die 

de komende jaren 

doorgroeit naar kwalitatief  

en eigentijds passend 

onderwijs voor de 

kinderen in de regio. 

 

Website: www.d4w.nl
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