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1. Organisatie 

De Bazalt Groep is een samenwerkingsverband van de onderwijsadviesbureaus Bazalt, HCO en 
RPCZ. Het is dé partner die onderwijsprofessionals en ouders helpt bij het creëren van optimale 
ontwikkelingskansen voor kinderen. Circa 200 medewerkers en 80 freelancers werken met 
enthousiasme en betrokkenheid samen aan de kwaliteit van het onderwijs met behulp van training, 
coaching, advies en educatieve uitgaven. Ze nemen daarbij de alledaagse praktijk als uitgangspunt 
en leveren maatwerk.  

De Bazalt groep opereert als één organisatie met een gemeenschappelijke raad van bestuur, raad 
van toezicht en ondernemingsraad.  

De Bazalt Groep wordt ondersteund door een centrale backoffice. De centrale backoffice voert taken 
uit op de volgende gebieden: 

• Financiële zaken 
• Human Resources 
• Informatiemanagement & Automatisering 
• Marketing & Communicatie 

 
 
HRM-beleid Bazalt Groep  
Medewerkers zijn de spil van onze organisatie. Zij maken het verschil. Het succes van onze 
stichtingen is een directe afspiegeling van de kwaliteit van onze medewerkers. Ons HR-beleid is 
erop gericht de kennis en kunde van medewerkers verder uit te bouwen en de aantrekkelijkheid van 
Bazalt Groep als werkgever te vergroten.   
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2. Functie van Manager HR 

Als Manager HR ben je verantwoordelijk voor het uitstippelen, voeren en opvolgen van het HR-beleid 
van de Bazalt Groep. Daarnaast heb je de dagelijkse leiding over het team HR. Samen voorzie je op 
professionele wijze alle lagen van de organisatie van advies op HR-gebied. Je hebt hierbij zowel het 
belang van de organisatie als van de meer dan 300 medewerkers en freelancers voor ogen. 
 
Als organisatie gaan we de komende jaren inzetten op human capital en talentmanagement met 
behulp van een interne academie. De manager die we zoeken is enthousiast en gedreven om een 
actieve bijdrage te leveren aan deze ontwikkeling. 
 

Belangrijkste taken 
Ontwikkeling van beleid en advies  
• Adviseren en ondersteunen van managers, directies en bestuur op het vakgebied. 
• Beleid initiëren en voorbereiden op basis van nieuwe (externe) ontwikkelingen en behoeftes van 

de organisatie.  
• Zorgdragen voor managementinformatie en personele stuurgetallen en adviseren over 

afstemming van het beleid hierop.  
  
Implementatie en beleidsuitvoering  
• Uitwerken en implementeren van vastgesteld beleid in concrete richtlijnen, procedures en 

werkwijzen (managementinformatiesysteem, personeelshandboek). Bewaken van de organisatie 
brede (uniforme) naleving van deze richtlijnen, procedures en werkwijzen. 

• Voeren van een correcte personeels- en salarisadministratie.   
• Begeleiden van in-, door- en uitstroomtrajecten van medewerkers.  
• Monitoren van de juiste toepassing van wet- en regelgeving op HR-gebied.  
• Zorgdragen voor de oplossing van (operationele) praktijkproblemen. 
• Meewerken in de uitvoering indien nodig.  
  
 Leidinggeven   
• Plannen en verdelen van de werkzaamheden binnen het team en het bewaken van de 

voortgang en de kwaliteit.  
• Richting geven aan medewerkers om hun werk optimaal te doen onder andere door feedback te 

geven die helpt bij het vergroten van hun competenties.   
• Adviseren van de bestuurder over personele, organisatorische en financieel/budgettaire 

aangelegenheden betreffende het team.  
 
Opleiding en werkervaring 
Wij verwachten: 
• Een WO werk- en denkniveau.  
• Minimaal 3 jaar werkervaring in een leidinggevende HR-positie.  
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• Specifieke kennis van en ervaring met: 
o Collectieve Arbeidsovereenkomsten 
o Het werken met een flexibele schil (wet DBA, payrolling, …) 
o Talentmanagement, Human Capital en (het opzetten van) een interne academie 
o Wet- en regelgeving op HR-gebied (AVG, Wwz, …) 
o Online personeelsinformatiesystemen. 
o Data-analyse en -rapportage. 

 

Competenties 
Oordeelsvorming  
Vanuit een analyse van alle beschikbare informatie kom je tot logische, realistische en gegronde 
oplossingen, beslissingen en adviezen.  
  
Organiseren van eigen werk  
Je organiseert je eigen werk effectief door doelen te formuleren, activiteiten te plannen en taken en 
verantwoordelijkheden te delegeren aan de juiste medewerkers. Je weet hoofd- en bijzaken goed 
van elkaar te scheiden en je energie te verdelen over dat wat urgent is en dat wat belangrijk is.   
  
Proactiviteit  
In je werk laat je een proactieve houding zien, waarbij je ontwikkelingen aan ziet komen en er tijdig 
op inspeelt. Je bent je bewust van het feit dat je zelf verantwoordelijk bent voor de situatie waarin 
je je bevindt en handelt hier ook naar.   
 
Accuratesse  
Je werkt accuraat en hebt aandacht voor details in je werk ook onder tijdsdruk. Je merkt snel 
onnauwkeurigheden op in je eigen werk en in het werk van anderen. Je bewaakt afspraken en 
procedures zonder star te worden.  
 
Integriteit  
Ten aanzien van gevoelige informatie, contact met anderen en posities en belangen hanteer je 
algemeen aanvaarde sociale en ethische normen.  
 
Communicatie  
Je mondelinge en schriftelijke communicatie zijn correct, vlot en afgestemd op de luisteraar c.q. 
lezer.  
 

Context 
Als Manager HR geef je leiding aan het team HR. De bestuurder is je direct leidinggevende en eerste 
aanspreekpunt. Het team bestaat uit drie personeelsconsulenten en een administratief medewerker 
HR verdeeld over twee standplaatsen: Den Haag (HCO) en Vlissingen (RPCZ). Een van de 
personeelsconsulenten is overwegend op de locatie in Vlissingen, de andere teamleden zijn 
overwegend op de locatie in Den Haag.  
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Arbeidsvoorwaarden 
Het betreft een fulltime functie, maar 4 dagen werken (0,8 fte) is bespreekbaar. De functie is 
ingeschaald in schaal 12 conform CAO Onderwijsadviesbureaus (voor een fulltimer is dit maximaal 
€5348.- op basis van een 36-urige werkweek). De trede van schaal 12 waarin je wordt ingeschaald is 
afhankelijk van je laatstverdiende salaris, opleiding en werkervaring. 
 
Standplaats: Den Haag, maar uit hoofde van je functie ga je ook met enige regelmaat naar de 
vestiging in Vlissingen. 
 
Aanvang dienstverband: Zo spoedig mogelijk 
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3. Praktische informatie 
Selectieprocedure 

De procedure kent verschillende fasen:  

1. In de eerste gespreksronde op 16 april in de middag spreken de kandidaten met de 
benoemingscommissie. Wanneer uw brief wordt geselecteerd ontvangt u op 11 of 12 april een 
uitnodiging voor deze eerste gespreksronde. 

2. In de tweede gespreksronde op 23 of 24 april spreekt een selectie van kandidaten opnieuw met 
de benoemingscommissie. Daarnaast is er een gesprek met de adviescommissie.  

3. Na de selectieronde(s) volgt op 29 april een arbeidsvoorwaardengesprek. Daarnaast worden 
referenties ingewonnen.   

4. Voor 1 mei neemt de benoemingscommissie een definitief besluit, 

 

Hoe kun je solliciteren op deze functie? 

Je kunt je belangstelling voor deze functie kenbaar maken door je cv en motivatiebrief te sturen naar 
het mailadres: sollicitatie@bazaltgroep.nl met als onderwerp: Sollicitatie Manager HR. 

We ontvangen je sollicitatie graag zo spoedig mogelijk. De sluitingsdatum is 9 april 2019. 

Voor vragen kun je contact opnemen met Saloua Molenkamp, personeelsconsulent via (070) 448 28 
28 of via sollicitatie@bazaltgroep.nl. 
 

 

 

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gereproduceerd 
worden. Acquisitie naar aanleiding van dit profiel wordt niet op prijs gesteld.  
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