Draag je graag bij aan een inclusieve samenleving? Een samenleving waarin iedereen kans
heeft op werk en zich kan ontwikkelen? Dan heeft Inclusief Groep een mooie functie voor
je. Inclusief Groep is een Werk- en Leerbedrijf en is werkgever van zo’n 1.200 mensen.
Zo’n 90% van ons productiepersoneel heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van
deze mensen is in dienst van onze eigen werkbedrijven of is gedetacheerd bij externe werkgevers.
Inclusief Groep is ook arbeidsmarkttoeleider (Inclusief Intervens). Vanuit deze rol worden onze
werkbedrijven ingezet als leeromgeving, want werken leer je door te werken!
Voor de afdeling P&O zijn wij op zoek naar een

P&O adviseur (32-36 uur per week)
De afdeling P&O ondersteunt de verschillende werkbedrijven binnen Inclusief Groep. In deze functie
ga je de unit Post adviseren. De unit Post bezorgt jaarlijks zo’n 3,5 miljoen poststukken en verzorgt
veel verschillende bezorgklussen voor diverse bedrijven en organisaties in de regio. De unit Post
heeft diverse postvestigingen in de regio en heeft landelijke dekking en een 24-uurs bezorging.
Wat ga je doen?
• Je houdt je dagelijks bezig met personeelsaangelegenheden binnen de unit Post.
• Je zorgt voor de juiste inzet van medewerkers.
• Je bent sparringpartner van de unitmanager en de rayonleiders van de unit Post.
• Je bent hét aanspreekpunt voor de unit voor P&O vraagstukken.
• Je geeft advies over in-, door- en uitstroom van medewerkers.
• Je voert processen uit rondom in-, door- en uitstroom van medewerkers;
• Je adviseert op basis van informatie over bijv. ziekteverzuim en capaciteitsvraagstukken.
• Je verricht werkzaamheden rondom het verzuimproces en bent aanspreekpunt voor
verzuimdossiers.
• Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over bijv. arbeidsvoorwaarden, opleidingen en
ontwikkeling.
• Je denkt mee in de ontwikkeling van het P&O-beleid voor de unit en de hele organisatie.
Dit zijn slechts voorbeelden. Het P&O werkveld binnen onze organisatie is divers en dynamisch!
Wie ben jij?
Je hebt een afgeronde HBO-opleiding richting P&O/HRM en minimaal 3 jaar ervaring in een
vergelijkbare operationele functie. Naast een flexibele werkinstelling ben je doortastend en reageer
je proactief. Samenwerken is voor jou vanzelfsprekend. Je legt makkelijk contact op diverse
niveaus binnen de organisatie en je bent communicatief sterk. Zie je mogelijkheden voor
verbetering, dan durf je dat te benoemen en op te pakken. Het is van belang om goed overzicht te
kunnen bewaren en een juiste balans te kunnen vinden tussen betrokkenheid en professionele
afstand. Je kunt goed omgaan met de dynamiek en hectiek die het werken in een postbedrijf met
zich meebrengt. Ook is het belangrijk dat je affiniteit hebt met onze doelgroep, mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
Wat bieden we je?
Het betreft een functie voor 32-36 uur per week waarbij je start met een tijdelijk contract dat bij
goed functioneren wordt omgezet in een vast contract. Verder bieden wij je een geweldige en
uitdagende functie binnen een organisatie die maatschappelijke betrokkenheid combineert met
resultaatgericht ondernemen. Je valt onder de arbeidsvoorwaarden conform onze eigen cao. De
functie valt in schaal 9 (min €2.848 – max €4.212 bruto per maand o.b.v. 36 uur per week).
Daarnaast kan je gebruik maken van bedrijfsfitness, krijg je korting op je zorgverzekering en een
eindejaarsuitkering van 4%.
Enthousiast?
Ben jij de enthousiaste kandidaat die wij zoeken? Stuur dan een korte motivatiebrief met CV naar
sollicitaties@inclusiefgroep.nl o.v.v. P&O adviseur. Voor meer informatie kan je contact opnemen
met Mieneke Wobbes (Hoofd P&O), te bereiken op telefoonnummer 06-42297167.
Je kan reageren tot 26 november 2021.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

