Voor de afdeling Bedrijfsvoering zoeken wij

2 personeelsconsulenten
24 uur per week

Wat je gaat doen

Als personeelsconsulent werk je samen met de P&Oadviseur aan professionele HR-dienstverlening. Jij bent
verantwoordelijk voor alle werkzaamheden die horen
bij de uitvoering van de personeelsadministratie.
•	Je bent de spin in het web in het organiseren van
zaken omtrent werving en selectie, opleidingen en
Arbo.
•	Je bent verantwoordelijk voor het onboardingsproces
van nieuwe medewerkers.
•	Je houdt salarismutaties bij en bent het eerste
aanspreekpunt voor de externe salarisadministratie.
•	Je verzorgt de administratieve verwerking van nieuwe
medewerkers, personeelsmutaties en uitstroom.
•	Je regelt de correspondentie over diverse
onderwerpen, zoals ouderschapsverlof, gratificaties
en verzuim.
•	Je bent vraagbaak voor managers en medewerkers
met personele en rechtspositionele vragen.
•	Je bewaakt het proces in het kader van de Wet
verbetering Poortwachter en het doen van (ziek)
meldingen richting Arbodienst en UWV.

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is
voor bedrijven en inwoners in de regio
Rivierenland de uitvoeringsorganisatie
voor Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (VTH). Zo’n 230 professionele
en deskundige collega’s voeren bouw- en
milieutaken uit voor acht regiogemeenten
en de provincie Gelderland. Samen dragen
ze bij aan een veilig en duurzaam
Rivierenland.

• Je houdt de digitale personeelsdossiers up-to-date.
• Je draait periodieke managementrapportages uit.
•	Je bewaakt de HR-processen in AFAS en bent eerste
aanspreekpunt voor managers en medewerkers met
AFAS-vragen.
•	Je optimaliseert de AFAS-inrichting van de HRprocessen. Hier zijn we momenteel mee bezig. Jij levert
hiervoor input aan en denkt mee in verbeteringen.
•	Je bent contactpersoon voor externe partijen (zoals
UWV, bedrijfsarts en W&S-bureaus).
• Je beheert de P&O-pagina op intranet.

Wat je kunt en kent

Je hebt…
• een relevante mbo+/hbo-opleiding
• minimaal drie jaar relevante werkervaring
•	in hoge mate ervaring met het personeelssysteem
AFAS
Je bent…
•	klantgericht
• zelfsturend en proactief
• verantwoordelijk en resultaatgericht

Wat we je bieden

We bieden je een inspirerende baan bij een jonge organi
satie. Je krijgt een prima arbeidsvoorwaardenpakket en
goede ontwikkelingsmogelijkheden. Verder krijg je veel
flexibiliteit in werktijden en -locaties. Het salaris is
afhankelijk van kennis en ervaring (schaal 8/9 van de
cao SGO). Daarnaast beschik je over een vrij besteedbaar
Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van je brutosalaris.

Heb je vragen?

Voor informatie over de functie kun je terecht bij Claudia
Gerrits, afdelingshoofd Bedrijfsvoering, via 06 - 4684 9765
of c.gerrits@odrivierenland.nl.
Voor vragen over de procedure kun je terecht bij de
HRM-administratie via hrm@odrivierenland.nl.

Zo solliciteer je

Stuur je motivatiebrief en cv vóór 2 december 2021
naar Werken in Gelderland

Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor.
We hebben begrip voor acquisitie, maar zullen daar niet op ingaan.

