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Ben jij een ervaren HR adviseur die Conexus elke dag weer iets beter wil maken? Loop jij warm voor 
projectmatig werken, waarbij je samen met medewerkers aan die verbetering werkt? Snap jij de passie van 
mensen die kiezen voor onderwijs? Dan komen wij heel graag in contact met jou voor de functie van senior 
adviseur HR.

Wie zijn wij?
De scholen van Conexus bieden passend primair onderwijs voor kinderen in Nijmegen en Heumen en vormen 
een divers onderwijskundig palet, bestaande uit regulier en speciaal onderwijs, grote en kleine scholen en 
openbare en bijzondere scholen. De ruim 900 medewerkers op de 31 scholen verzorgen goed onderwijs aan 
ongeveer 8.000 leerlingen binnen een schoolomgeving die bij hen past. Binnen de stichting is een stafbureau 
met expertise op alle beleidsterreinen zoals onderwijs, financiën, HR en huisvesting. 

Conexus heeft een eigen Academie voor samen leren, kennis delen en samen ontwikkelen. Dit doet Conexus 
binnen de stichting en met verschillende partners, vanuit de visie dat professionals altijd in ontwikkeling zijn 
en aan het leren zijn. Op de scholen zijn wij continu bezig met het verbeteren van onze kennis, houding en 
vaardigheden, omdat kinderen recht hebben op het beste onderwijs. 
Deze regio biedt een omgeving waarin veel kansen zijn voor samenwerking met diverse partners om 
maatschappij en onderwijs te verbinden, ter bevordering van eigentijds en toekomstgericht onderwijs. Voor 
meer informatie:  www.conexus.nu

Wat ga jij bij Conexus doen?
In deze functie ben je een gesprekspartner van en klankbord voor de (school)directeuren. Het samen 
doorontwikkelen van onze professionele cultuur is een belangrijke doelstelling binnen de functie. Je 
werkt nauw samen met een andere senior HR adviseur in een team, ondersteund door HR-medewerkers. 

Senior HR adviseur 
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Je legt verantwoording af aan het Hoofd P&O over de ontwikkelingen op de scholen en werkt mee aan 
beleidsontwikkeling. Daar waar HR ook andere beleidsterreinen raakt, trek je op met je overige collega’s van 
het stafbureau.

Wat vragen wij van de senior adviseur HR?
Een stevige gesprekspartner met een duidelijke visie op HR, passend bij Conexus:
 Je hebt affiniteit met de onderwijssector en een proactieve en klantgerichte instelling;
 Je bent analytisch sterk;
 Je hebt goede sociale vaardigheden, zoals tact, overtuigingskracht, empathie en bent in staat   

 bruggen te slaan;
 Kwaliteit, integriteit, betrouwbaarheid en collegialiteit zijn voor jou vanzelfsprekend;
 Je bent op de hoogte van de hedendaagse wet,- en regelgeving; 
 Je kunt relativeren en beschikt over juiste dosis humor;
 Je beschikt minimaal over een HBO diploma, richting HR / Management; 
 Je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring op een vergelijkbare positie, bij voorkeur in de    

 onderwijssector. 

Wat bieden wij jou?
Jij komt per 1 januari 2021, of zo spoedig mogelijk daarna, werken bij Conexus: 
 Een functie met maatschappelijke relevantie; 
 Een belangrijke rol in de professionalisering van Conexus;
 Een uitdagende functie met veelzijdige taken, ruimte en verantwoordelijkheden;
 Groei en ontwikkeling: we investeren in opleidingen, coaching en training;
 Goede arbeidsvoorwaarden: salaris in schaal 11-12, conform cao po (inschaling afhankelijk van kennis  

 en ervaring en ontwikkelingen cao);
 Bij gebleken geschiktheid bieden wij je na een jaar een vast contract.

 
Sollicitatieprocedure
Graag ontvangen wij je CV en motivatiebrief uiterlijk zaterdag 10 oktober 2020 om 12.00 uur via 
celine.nadimi@conexus.nu.

De gesprekken (1e ronde) met de sollicitatiecommissie zijn (voorlopig) gepland op 15 oktober te Nijmegen. 
Een digitaal assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor inhoudelijke vragen of meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Maike Hubers, 
Hoofd Personeelszaken, via maike.hubers@conexus.nu of tel. 06-11952925.
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