
 
 
De Sociale Maatschap zoekt een: 
 
 

HR MEDEWERKER (32 uur per week) 
 
 
Waar kom je te werken? 
Geloof jij dat iedereen ertoe doet? En dat iedereen recht heeft op kwaliteit van leven?  
Dan zoekt de Sociale Maatschap jou!  
Wij zijn overtuigd van het belang van regie voor onze cliënten en in aansluiting daarop voor onze 
medewerkers, vrijwilligers en voor de samenleving.  
 
Je uitvalsbasis is het Hagedoornplein in Amsterdam-Noord. Zo nu en dan ga je naar een andere 
locatie in Noord of naar Amsterdam- Zuid. 
Jouw werkzaamheden staan in dienst van onze medewerkers. Samen met je collega’s op de afdeling 
zorg je ervoor dat de zaken rond HR gestroomlijnd lopen zodat de hulpverleners zich vooral op de 
inhoud van hun werk kunnen richten.  
 
Hoe ziet jouw werkdag eruit? 

- Je zorgt ervoor dat het personeelsinformatiesysteem de medewerkers zo goed mogelijk 
ondersteunt en je signaleert mogelijkheden voor procesverbeteringen; 

- Je zorgt voor het stroomlijnen van de dagelijkse werkprocessen van de HR-administratie; 
- Je verzorgt de maandelijkse rapportages en overzichten; 
- Je ondersteunt bij werving, selectie, verzuim, meldingen van incidenten, introductie en 

opleiden.  
 
Met wie werk je? 
Voor én met ruim 250 collega’s.  
 
Wie ben jij? 

- Je bent enthousiast en passievol over HR; 
- Je hebt oog voor detail;  
- Je bent actief betrokken bij het verbeteren van processen; 
- Je hebt grote kennis van Excel en ervaring met AFAS (Profit/InSite); 
- Je hebt HBO werk- en denkniveau. 

 
Wat bieden wij? 

- Enthousiasme en passie 
- Een salaris tussen de €2.392,- en €3.277,- bruto per maand op basis van een fulltime 

dienstverband (36 upw, schaal 7 CAO Sociaal Werk); 
- Individueel Keuze Budget van ruim 18% van je salaris en een Loopbaanbudget van 1,5%; 
- Lidmaatschap CultuurWerkt!; 
- Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;  
- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief.  



 
Sollicitatieprocedure 
Ben jij ons nieuwe HR-medewerker? Reageer dan voor 1 maart 2019 gemotiveerd via  
solliciteren@desocialemaatschap.nl.  
Een capaciteiten-/vaardighedentest kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. 
 
De vacature wordt tegelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 
kandidaten voorrang.  
 
Vragen? 
Wil je toch meer weten? Neem dan contact op met Jacqy Cleijne HR Adviseur, 06 – 1373 8936.  
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet de bedoeling. 
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