Vacature
De Marnix Academie zoekt een

Sr. HR Adviseur (0,8 – 1,0 fte)
tactisch en strategisch denker | verbinder | doener
De organisatie
De Marnix Academie is een gespecialiseerde hogeschool gericht op het opleiden van professionals
voor het onderwijs en de kinderopvang. We verzorgen diverse bachelor- en masteropleidingen en
een associate degree (AD), zowel in vol- als deeltijd. Daarnaast bieden we via het Marnix
Onderwijscentrum (MOC) nascholing en advies aan onderwijsprofessionals met als doel het
onderwijs te ondersteunen en te versterken, met praktische cursussen, verdiepende opleidingen,
individuele coaching of advies op maat. Het Marnix Innovatiecentrum (MIC) draagt met onderzoek
bij aan de verbetering en vernieuwing van onderwijs- en opleidingspraktijken.
Op de Marnix Academie leiden we bekwame, betrokken en bevlogen onderwijsprofessionals op,
door zelf ook betrokken, bevlogen en bekwaam te zijn. Een van onze kernwaarden is diversiteit. Wij
geloven dat een diverse, inclusieve gemeenschap bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs. De
Marnix Academie is dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en
ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze hogeschool.
Wij bieden
• Een positie voor een ervaren HR-generalist die energie krijgt van een veranderende
omgeving
• Functieomvang: 32-40 uur per week
• Startdatum: zo snel mogelijk
• Een afwisselende baan binnen hét opleidings- en kennisinstituut voor professionals in het
onderwijs
• Inschaling op schaal 11/12, afhankelijk van werkervaring en achtergrond
Functieomschrijving
De afdeling HR is in verandering en is bezig zich te herpositioneren binnen de organisatie. De
strategische kaders, vastgesteld door het College van Bestuur (CvB), vormen de basis waarop het HRbeleid van de Marnix Academie verder vormt krijgt. De Sr. HR Adviseur geeft inhoud en richting aan
dit HR-beleid en vervult de rol van sparringspartner van het CvB en het Management Team op
tactisch en strategische niveau.
De Sr. HR Adviseur werkt nauw samen met de andere HR-collega’s en opleidingsmanagers. Op basis
van een duidelijke HR-visie gaat de Sr. HR Adviseur op strategisch en tactisch niveau aan de slag. Je
draagt vanuit jouw hands-on mentaliteit indien nodig bij aan de operationele uitvoering. Daarnaast
onderhoudt de Sr. HR Adviseur werkrelaties binnen de organisatie met het management en
ondersteunende afdelingen. Ook buiten de Marnix Academie onderhoudt je belangrijke
(werk)netwerken met externe specialisten op het gebied van arbeidsrecht, verzuim en ons
HR/Payroll systeem.
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Wat ga je doen
• Je vervult de rol van HR Adviseur voor alle MT-leden en het CvB. Je weet wat er speelt in de
organisatie en anticipeert tijdig op (aankomende) veranderingen binnen en buiten de
organisatie;
• Je hebt een duidelijke en eigentijdse visie op HR en draagt deze actief uit;
• Je stelt HR-beleid op in lijn met geldende wet en regelgeving en houdt deze actueel;
• Naast het meedenken over, ontwikkelen en vormgeven van HR-strategische onderwerpen,
draag je waar nodig bij aan de uitvoering. Je bent bereid om met je voeten in de klei te
staan;
• Je stuurt functioneel twee HR-collega’s aan, die met name administratieve werkzaamheden
uitvoeren. Je zorgt ervoor dat jullie samen HR op de meeste effectieve en efficiënte manier
laten werken;
• Je analyseert en adviseert de organisatie op basis van data, je onderbouwt hiermee je
keuzes en bepaalt je prioriteiten;
• Je hebt een actieve (en in sommige situaties projectleiders-) rol in HR-gerelateerde
projecten. Denk aan het verder vormgeven en uitvoeren van de HR-strategie, de
implementatie van een nieuw functiehuis, SPP, activiteitgericht werken, etc.
Jouw profiel
• Je hebt affiniteit met onderwijs en brede theoretische en praktische kennis van HR
(minimaal 5 jaar HR-gerelateerd, liefst met leidinggevende ervaring);
• Je hebt hbo-werk- en denkniveau en een relevante opleidingsachtergrond;
• Je bent toegankelijk, van nature gericht op samenwerking en een echte verbinder;
• Je bent een strategisch denker; je denkt vooruit en overziet consequenties van
veranderingen in- en extern;
• Je hebt een sterk analytisch vermogen en uitstekende schriftelijke vaardigheden;
• Je hebt een open houding heeft ten aanzien van de identiteit van de hogeschool; wil
bijdragen aan gelijke kansen voor iedereen en het beste onderwijs voor alle leerlingen
ongeacht cultuur, religie, gender, handicap, seksuele gerichtheid of sociaal economische
achtergrond.
Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de procedure en inhoud van de functie kun je contact opnemen met
Jacqueline Grevers (interim Sr. HR-adviseur) via j.grevers@hsmarnix.nl of via 06- 12965185.
Sollicitatieprocedure
Sollicitaties kun je tot en met 29 juli sturen aan vacaturehradviseur@hsmarnix.nl ter attentie van
Jacqueline Grevers. De Sollicitatiegesprekken vinden plaats vanaf week 31.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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