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Een plek waar iedereen welkom is en waar elk kind bijzonder is!  

 

De missie/visie van Bzzzonder wordt in de praktijk vertaald in een drietal kernwaarden: 

- Werken vanuit je hart! 

- Iedereen is welkom (gelijkwaardig) en heeft talent! 

- Denken in mogelijkheden! 

 

Deze kernwaarden vormen de basis waarop Bzzzonder haar diensten verleent.  We zijn een 

groeiende organisatie die collegialiteit, flexibiliteit, talentontwikkeling en innovatie belangrijk vindt. 

 

Voor onze Support afdeling Personeel & Organisatie zijn wij op zoek naar een 

 

Personeelsadviseur 

focus Werving & Selectie 
Functieomschrijving 

Bzzzonder is op zoek naar een ervaren Personeelsadviseur met een grote passie voor Werving & 

Selectie. In deze rol ben je eindverantwoordelijk om  mooie mensen toe te voegen aan de verschillende 

teams. Met iedere werkdag weer als uitgangspunt dat alle Bzzzondere kinderen de leukste, liefste en 

meest getalenteerde juf of meester verdienen.  Door je strategische blik weet je in te spelen op de 

ontwikkelingen in de markt. Netwerken en verbinden gaan je natuurlijk af wat, deze eigenschappen zet 

je bijvoorbeeld in tijdens stagemarkten of je bezoek aan scholen. 

 

Jij hebt: 

 HBO denk- en werkniveau; 

 Minimaal een aantal jaren werkervaring op het gebied van Werving & Selectie; 

 Uitstekende communicatieve vaardigheden in de Nederlandse taal in woord- en geschrift. 

 Ervaring vanuit de Kinderopvang is een pré. 

 Voelsprieten die jou telkens vertellen wat de organisatie en jouw collega’s nodig hebben; 

 Hart voor mensen en kinderen; 

 Een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 

 Oog voor detail. 

 Gevoel voor cijfers; 
 
Jij kunt: 

 Strategisch denken en plannen; 

 Goed inspelen op de ontwikkelingen (W&S) binnen de Kinderopvang; 

 Ideeën omzetten tot actie; 

 Samenwerkingen zoeken en vorm geven; 

 Kansen signaleren en deze actief oppakken; 

 Zelfstandig projecten signaleren, uitwerken en uitvoeren. 
Jij  bent: 

• Daadkrachtig; 

• Nauwkeurig; 

• Een Verbinder; 

• Initiatiefrijk; 
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• Strategisch, zowel uitvoerend als operationeel sterk; 

• Ondernemend en staat stevig in je schoenen; 

• Veerkrachtig; 

• Resultaatgericht.  

 
 

Arbeidsvoorwaarden 

 Bzzzonder biedt haar medewerkers een prettige, veilige en inspirerende werkomgeving, waar 

je gezien wordt en waar ruimte is om je talenten verder te ontwikkelen; 

 We zijn op zoek naar iemand die 24 tot 28 uur per week beschikbaar heeft om ons team te 

komen versterken; 

 De inschaling voor deze functie is schaal 8 binnen de CAO Kinderopvang, minimaal € 2.371,= 

bpm en maximaal € 3.212,= bpm op basis van 36 uur per week. 

 

Reageren 

 

Is dit de omschrijving van jouw ideale functie en werkomgeving en nog belangrijker heb jij dit allemaal 

in je mars? Dan komen we graag met jou in contact. Stuur je CV en jouw Bzzzondere motivatie voor  

4 december naar solliciteren@bzzzonder.nl Heb je vragen neem dan contact op met Jantine van 

Dormaël, 088-2999625.  
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