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VACATURE
 

 

We zijn op zoek naar een: 

HR adviseur 
16-24 UUR PER WEEK   

WERKLOCATIE: NIJKERK 

 
Als HR adviseur ben jij het aanspreekpunt op het gebied van human resources en een adviespartner van 
het lijnmanagement en directie. Daarnaast zorg je samen met de salarisadministrateur voor een correcte 
personeelsadministratie en goedlopende processen. Ben je op zoek naar een veelzijdige HR functie 
waarmee je een belangrijke bijdrage levert aan de wereldwijde verspreiding van het Evangelie? Lees dan 
verder! 

 
TAKEN 
• Gevraagd en ongevraagd adviseren van het lijnmanagement over de uitvoering van het 

personeelsbeleid 
• Ontwikkelen van nieuw beleid of bestaand beleid aanpassen 
• Uitvoeren van de personeelsadministratie zoals het opstellen van contracten en doorvoeren van 

wijzigingen 
• Opstellen van rapportages en personeelsoverzichten 
• Registreren en begeleiden van verzuim  
• Begeleiden van in-, door- en uitstroom 
• Relaties onderhouden met externe partijen zoals de arbodienst en verzekeringsinstanties 

 
JOUW PROFIEL 
• Je bent overtuigd volgeling van Jezus Christus  
• Je hebt een afgeronde HR opleiding of je combineert deze functie met je afstuderen 
• Je hebt analytische vaardigheden en bent accuraat 
• Je bent sensitief en kunt problemen signaleren 
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden  
• Je hebt oog voor procesverbeteringen  
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 
	

WIJ BIEDEN JOU 

• Samen met bevlogen collega’s werken aan de missie van OM  
• Een zelfstandige functie met veel ruimte voor eigen inbreng 
• Flexibele werktijden en mogelijkheid tot deels thuiswerken 
• Tijdelijk contract met de intentie om te verlengen voor onbepaalde tijd 
• Passende arbeidsvoorwaarden waaronder een vast salaris volgens ons functiehuis en een goede 

pensioenregeling  
 

Het is mogelijk om deze HR functie te combineren met werkzaamheden op andere afdelingen. 
 

WIE ZIJN WIJ 
Wij zijn een wereldwijde beweging van volgelingen van Jezus die zich inzetten voor de verspreiding van 
het Evangelie. Daarvoor bouwen we mee aan kleine geloofsgemeenschappen van discipelen die samen 
gemeente van Christus zijn. Zij maken het Evangelie hoorbaar, zichtbaar, tastbaar en richten zich actief 
op het opzetten van nieuwe gemeenschappen. Hiervoor mobiliseren we christenen in Nederland door ze 
te inspireren en toe te rusten om in de voetsporen van Jezus discipelmakers te worden. 
 
INFORMATIE EN SOLLICITEREN 

Ben je geïnteresseerd? Stuur ons uiterlijk 22 mei 2022 jouw sollicitatiebrief en CV of neem contact op 

voor meer informatie. Contactpersoon: Marjolein Poot, marjolein.poot@om.org, 088 222 9900.  
 


