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Kom jij onze afdeling P&O versterken?
In deze veelzijdige en dynamische functie ben je verantwoordelijk voor alle voorkomende administratieve 
werkzaamheden van de afdeling Personeel & Organisatie.
Ben jij servicegericht, een aanpakker en flexibel, dan komen wij heel graag in contact met jou!

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 
bestuursbureau met expertise op alle beleidsterreinen zoals onderwijs, financiën, HR en huisvesting. 

Wat ga jij bij Conexus doen?
Als P&O medewerker ben je werkzaam binnen het bestuursbureau, bestaande uit ruim 20 medewerkers, 
waaronder 3 afdelingen; Onderwijs, Personeel en Bedrijfsvoering. 
Afdeling P&O adviseert en ondersteunt de directies van de scholen op alle personele aspecten en draagt zorg 
voor een zorgvuldige afhandeling van de administratie processen.

De volgende werkzaamheden maken onderdeel uit van je functie:
 Je verwerkt, c.q. controleert, personeelsmutaties inzake de in-, door- en uitstroom, deels via het   

 personeels- en salarissysteem AFAS;
 Je bent, samen met een collega, verantwoordelijk voor de werkzaamheden in het kader van alle   

 personele processen en stelt zo nodig hiervoor de bijbehorende correspondentie op;
 Je ondersteunt een van de HR-adviseurs;
 Je regelt de detacherings-, scholings- en vrijwilligerscontracten voor jouw scholen;
 Je zorgt voor de externe plaatsing van vacatures;
 Je bent vraagbaak voor de medewerkers van Conexus.

Conexus zoekt
P&O medewerker

0.8 FTE
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Wat vragen wij van een P&O medewerker?
 Je beschikt over aantoonbaar MBO+ werk- en denkniveau;
 Je hebt meerdere jaren ervaring met P&O werkzaamheden;
 Ervaring binnen de sector (primair) onderwijs is een pré;
 Kennis van relevante wet- en regelgeving, bij voorkeur CAO primair onderwijs;
 Ervaring in het werken met een personeels- en salarissysteem, bij voorkeur AFAS;
 Kwaliteit, integriteit, betrouwbaarheid en collegialiteit zijn voor jou vanzelfsprekend.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:
 Je bent flexibel, stressbestendig en accuraat;
 Je communiceert helder en je bent taalvaardig (zowel mondeling als schriftelijk);
 Je bent zelfstandig en proactief;
 Je werkt gestructureerd, nauwkeurig, snel en kunt prioriteiten stellen;
 Je bent collegiaal en sociaal en je hebt oog voor de kwaliteit van de teamprestatie;
 Je bent integer en je kan goed met vertrouwelijke informatie omgaan;
 Je bent representatief en je hebt een dienstverlenende instelling;
 Je straalt plezier uit in je werk.

Wat bieden wij jou?
Jij komt zo snel mogelijk, uiterlijk per 1 april 2021, werken bij Conexus:
 Wij bieden jou een interessante en veelzijdige functie voor ongeveer 32 uur per week (0.8 fte);
 Je komt te werken op het bestuursbureau aan de Panovenlaan in Nijmegen;
 Je werkt in een team van acht P&O collega’s;
 Een functie met maatschappelijke relevantie;
 Een uitdagende functie met veelzijdige taken, ruimte en verantwoordelijkheden;
 Groei en ontwikkeling: we investeren in opleidingen, coaching en training;
 Goede arbeidsvoorwaarden: salaris in schaal 8 OOP, conform cao primair onderwijs. Afhankelijk van  

 kennis en ervaring;
 Bij gebleken geschiktheid bieden wij je na een jaar een vast contract. 

Sollicitatieprocedure
Je kunt je sollicitatiebrief richten aan mevrouw Maike Hubers, Hoofd Personeelszaken. Graag ontvangen wij je 
CV en motivatiebrief uiterlijk zaterdag 2 januari om 12.00 uur via celine.nadimi@conexus.nu. 

De gesprekken (1e ronde) met de sollicitatiecommissie zijn gepland op maandag 11 januari tussen 14 uur en 
17 uur te Nijmegen. 

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. 


