
 
 

Heb jij een heldere visie op de ontwikkeling van mensen en organisaties? 
Kun jij goed adviseren? 

Krijg jij het management mee bij de ontwikkeling en implementatie van P&O-beleid? 
En wil je werken bij een organisatie met een grote maatschappelijke betekenis? 

Dan zoeken wij jou! 

P&O-ADVISEUR 
inlevingsvermogen, organisatiesensitief, integer 

 

Als P&O-adviseur geef je de directeur-bestuurder en leidinggevenden advies gericht op 
organisatieontwikkeling en P&O-beleidsthema’s. Je ontwikkelt en implementeert het (strategisch) 
P&O-beleid. Je bent verantwoordelijk voor het proces van strategische personeelsplanning (SPP). Je 
adviseert en ondersteunt bij samenwerkingsvraagstukken. En je ontwikkelt personeelsinstrumenten 
en opleidingsprogramma’s. Je krijgt hierbij ondersteuning van onze directiesecretaresse. Je maakt 
onderdeel uit van de staf en legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder. 

 

Wij zijn een solide buurtcorporatie met zo’n 8.000 verhuureenheden in de stad Groningen 

Wij zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen goed kunnen wonen. Betaalbaarheid en 
kwaliteit zijn daarin leidend. Dit doen wij met ruim 80 betrokken medewerkers. Wij zijn ambitieus. 
Verduurzaming van het vastgoed, optimaliseren van de leefbaarheid en een uitstekende 
dienstverlening zijn onze belangrijkste doelstellingen. De stad Groningen een beetje beter maken. 
Met name voor onze doelgroepen. Dit doen wij niet alleen. Wij werken nauw samen met 
huurdersvertegenwoordigers, maatschappelijke partners, collega-corporaties en de gemeente.  

De Huismeesters kent een afdeling Wonen, Vastgoed en Bedrijfsvoering. De managers van deze 
afdelingen vormen samen met de directeur-bestuurder het managementteam.  
 

Wij zoeken een P&O-adviseur met het volgende profiel 

• Je bent een integere en resultaatgerichte adviseur met overtuigingskracht en 
organisatiesensitiviteit 

• Je hebt kennis van en ervaring met P&O-beleid en instrumenten 
• Je hebt kennis van methoden en technieken op het gebied van organisatieverandering 
• Je hebt kennis van en ervaring met personeelsbeheer 
• Je hebt kennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving met betrekking tot P&O 
• Je hebt een HBO werk- en denkniveau 

Naast enthousiaste collega’s en een prettige en informele werksfeer biedt De Huismeesters je een 
functie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en professionele groei. Wij bieden je een functie 
voor 24 uur per week voor de duur van een jaar. Als het van twee kanten bevalt, zetten we dit na een 
jaar om in een vaste aanstelling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Woondiensten, schaal 
K. Het bruto maandsalaris ligt tussen € 3.830 en € 5.474. Dit is afhankelijk van de mate waarin het 
profiel en jij op elkaar passen. 

Meer informatie over De Huismeesters vind je op www.dehuismeesters.nl 

  

http://www.dehuismeesters.nl/


Wil je meer weten over deze functie? 

Neem dan contact op met Sigrid Fekken, interim P&O-adviseur, 06 44 305 801 

 

Wil je solliciteren? 

Mail dan vóór 8 juli aanstaande je CV en motivatiebrief naar solliciteren@dehuismeesters.nl  

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 15 juli. 

Een persoonlijkheidstest kan deel uit maken van de procedure. 

 

mailto:solliciteren@dehuismeesters.nl

