
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste  
 

(Junior) HR-manager voor 32 - 40 uur per week op onze locatie in 
Boxmeer 
 
Zoek je een verantwoordelijke en ondernemende baan? Heb je oog voor talentvolle 
mensen? En vind je het leuk om de beste mensen te verbinden met het onderwijs? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! Samen gaan we VKPS verder uitbouwen. 
 
Wie zijn wij? 
Elke jongere verdient het om het maximale uit zichzelf te halen op intellectueel, sociaal en 
creatief gebied. Soms is daar hulp bij nodig. VKPS biedt dan ondersteuning door uit te gaan 
van de eigen kracht van de jongere en hulp te bieden daar waar nodig. We helpen jongeren 
met het realiseren van hun persoonlijke doelstellingen.         
 
Functie 

• Je start met het professionaliseren van de HR-afdeling. Denk hierbij aan: 
o Het opzetten van een geautomatiseerd wervings- en selectieproces; 
o Het in kaart brengen van processen en deze optimaliseren; 
o Onze corporatie-identiteit intern verduidelijken om deze vervolgens (extern) 

op de kaart te zetten; 
o Een duidelijkere workflow realiseren tussen onze verschillende diensten en 

werving en selectie; 
o Het implementeren van compensatieafspraken voor personeel binnen het 

bedrijf; 

• Je gaat de HR-strategie met jouw inbreng in de praktijk brengen; 

• Je bent actief bezig met het verbeteren van onze arbeidsmarktcommunicatie en ons 

werkgeversmerk; 

• Je verricht accuraat de volledige personeelsadministratie; 

• Je managet verzuimtrajecten en begeleidt medewerkers;  

• Je bent verantwoordelijk voor een succesvolle werving van professionals binnen 

VKPS-Studiebegeleiding; 

• Je beoordeelt sollicitaties en voert sollicitatiegesprekken. 

 
Functie-eisen  

• Afgeronde HBO- of WO-opleiding, bij voorkeur in een relevantie studierichting; 

• 1 - 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie is een pré; 

• Affiniteit met het basis- en voortgezet onderwijs; 

• Communicatief vaardig, zowel schriftelijk als verbaal; 

• Je kunt in een gesprek doorvragen en kritisch zijn, maar blijft altijd tactvol; 

• Proactieve houding en neemt graag initiatief; 

• Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands; 

• Je haalt er energie uit om zelf op zoek te gaan naar kandidaten; 

• Probleemoplossend vermogen en stressbestendig; 

• Je werkt zelfstandig.  



Wij bieden 

• Een contract voor bepaalde tijd met onmiddellijke ingang van 32 - 40 uur per week 
met uitzicht op onbepaalde tijd; 

• Een plek op ons kantoor in Boxmeer, maar mogelijk wordt de HR-afdeling naar 
Nijmegen verplaatst; 

• Een uitdagende en zelfstandige functie binnen een collegiale organisatie; 

• Wij zijn een groeiende organisatie met de mogelijkheid om jezelf verder te 
ontwikkelen; 

• Een goed salaris en overige arbeidsvoorwaarden. 
 
Interesse? 
Bij interesse kun je direct solliciteren door je CV met korte motivatie te mailen naar 
werkenbij@vkpsmail.nl  
Heb je vragen over de functie of sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Jules van 
Kuijk via jules.vankuijk@vkpsmail.nl of 06-11952289. 
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