[Typ hier]

P&O-adviseur
PROKINO AMSTERDAM
Ben jij allround inzetbaar in ons P&O-team en hou je van pionieren in een organisatie die in ontwikkeling is?
Krijg jij energie van het sparren met leidinggevenden en adviseren over onderwerpen als strategische
personeelsplanning, talentmanagement en duurzame inzetbaarheid?
Ben jij een kei in samenwerken en vind je het leuk om als projectleider aan de slag te gaan?
Heb je een HBO-studie op het gebied van HRM afgerond en ruime ervaring als P&O-adviseur?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor ons hoofdkantoor in Amsterdam zoeken wij een P&O-adviseur voor 32-36 uur per week. Je aandachtsgebied
is de regio Zwolle.

Wat ga je doen?
•
•
•
•

Je houdt je zelfstandig bezig met en adviseert over onderwerpen als werving en selectie, opleiding
en ontwikkeling, verzuim en re-integratie en arbeidsvoorwaarden
Je schakelt flexibel tussen de verschillende diensten in deze regio; kinderopvang, jeugdzorg en
schippersinternaten
Je hebt je eigen werkgebied en werkt nauw samen met het management in Zwolle. Gemiddeld reis je
twee keer per week naar die regio
Je bent projectleider op verschillende P&O-projecten

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij tevreden bent, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste opvang bieden.
Daarom hebben we voor jou:
• Een werkplek in een groeiend en innovatief team op een locatie in hartje Amsterdam
• Een goede werksfeer en leuke collega’s
• Een contract voor een jaar, met intentie tot verlenging
• Arbeidsvoorwaarden en salaris conform cao Kinderopvang
Als medewerker van Prokino lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en
de ontwikkeling van onze kinderen. Wij werken met meer dan 1.500 enthousiaste en betrokken collega’s op bijna
150 locaties door heel Nederland. Kijk voor meer informatie op: www.prokino.nl

Meer weten of reageren?
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Auke Klijnsma via: 06-218 09 410. Dit kan op maandag tot en met
donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Spreekt de functie je aan? Stuur dan uiterlijk 27 januari een korte motivatie en
cv naar: werken@prokino.nl met als onderwerp: Vacature P&O-adviseur.

We zien uit naar je reactie!
Ellen:
“Als P&O-adviseur bij Prokino is geen dag
hetzelfde. Ik hou me bezig met praktisch
P&O-werk maar denk ook op strategisch
niveau mee met het management.”

