Wij zoeken op korte termijn een enthousiaste

Medewerker HRM m/v 0,4 FTE (14,4 uur/week)
Stichting Cultuur Kwartier Sneek (CKS) is de overkoepelende organisatie voor allerlei culturele
activiteiten in Sneek en de gemeente Súdwest-Fryslân. CKS bestaat uit de instellingen Theater Sneek,
Kunstencentrum Atrium en Poppodium Bolwerk en twee ondersteunende bureaus: het bedrijfsbureau
voor zakelijke verhuur en projectbureau Akte2 voor onderwijs en culturele evenementen.
De afdeling HRM beheert en verzorgt het integrale personeelsmanagement en alle dagelijkse HRprocessen van de organisatie Cultuur Kwartier Sneek & Ritmyk. Indien u in aanmerking wilt komen voor
de vacature medewerker HRM kunt u dit kenbaar maken door uw sollicitatie voor 12 oktober a.s. te
richten aan dhr. Saco van der Laan (manager HRM).

Functie

Medewerker HRM

Krijgt leiding van

Manager HRM Cultuur Kwartier Sneek & Ritmyk

Functieomschrijving,
taken en
verantwoordelijkheden

Alle dagelijkse HR-bedrijfsprocessen als:
• In-, door- en uitstroom van personeel
• Opmaken van arbeidsovereenkomsten
• Opmaken van freelance-contracten en afhandeling uitbetalingen
• Controleren salarissen en uitbetalingen payroll- en
uitzendmedewerkers
• Beheer Arbo ziekteverzuimvolgsysteem
• Administratie Stagebureau
• Functieloonboek actualisatie
• CAO-ontwikkelingen bijhouden en doorvoeren

Functie-eisen

•
•
•
•

Kerncompetenties

•
•

MBO+ met functiegerelateerde opleiding
Aantoonbare HRM-werkervaring
Goede beheersing MS Office pakket; Excel en Word
Uitstekende beheersing Nederlandse taal, zowel schriftelijk als
verbaal
Affiniteit met kunst en cultuur
Hands-on (geen 9-tot-5-mentaliteit)

•
•
•
•
•
•

Accuraat
Denken vanuit oplossingen
Flexibel en initiatiefrijk
Servicegericht en stressbestendig
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Zelfstandig kunnen werken

Het betreft een aanstelling voor bepaalde tijd voor de periode van 22 oktober 2018 tot 22 oktober 2019
op basis van payroll, met uitzicht op mogelijke voortzetting van de overeenkomst.
Inschaling geschiedt op basis van opleiding en ervaring, binnen CAR UWO schaal 7.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 42.
Nadere informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij Saco van der Laan, manager HRM
tel: 0515-431400 of e-mail: s.vdlaan@cultuurkwartier.nl. Sollicitaties o.v.v. medewerker HRM kunnen
uiterlijk tot 12 oktober 2018 aan de heer Van der Laan worden gericht.

