
 

Woningcorporatie ZVH in Zaandam zoekt een  
HR support medewerker 
24 uur per week, voor een jaar 

 
Heb je je HBO personeelsmanagement afgerond, ben je administratief sterk en 
wil je een jaar werkervaring op doen binnen HR?  Dan maken wij graag kennis 
met jou. 
 
Over ZVH 
ZVH heeft als missie het bieden van kwalitatief goede huisvesting aan mensen met de laagste 
inkomens in de Zaanstreek, nu en in de toekomst. Dit doen we met mensen die graag aan deze 
maatschappelijke taak willen bijdragen en daar hun talenten voor in willen zetten.  
Bij ZVH werken we met zelforganiserende teams. Dat biedt veel vrijheid om met elkaar het werk 
zelf in te richten en een optimale dienstverlening aan onze bewoners te geven. Door de korte 
lijnen die er zijn en je verantwoordelijkheid in je functie, kun je bovendien snel handelen als dat 
nodig is. Dat maakt het werken bij ZVH aantrekkelijk voor mensen die graag het initiatief nemen, 
ondernemend zijn en echt resultaat willen bereiken en die zich blijvend willen ontwikkelen.  
 
De functie 
2021 is een belangrijk jaar voor ZVH. Het nieuw geformuleerde ZVH koersplan met als werktitel: 
Een passende woning en een thuis bij ZVH leidt tot nieuwe opgaven voor de organisatie. Het 
team P&O heeft een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de nieuwe koers. Het strategisch 
personeelsbeleid krijgt een frisse wind en wordt aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen. 2021 
is daarom een belangrijk jaar voor P&O. Daarom zijn wij ook op zoek naar ondersteuning voor 
een jaar. Als HR support medewerker zorg je allereerst dat de personeelsadministratie goed op 
orde is. De administratie bestaat uit het up-to-date houden van de personeelsdossiers, het 
invoeren van de salarismutaties en het maken van contracten en personeelsbrieven. Je bent ook 
een belangrijke vraagbaak voor je collega’s over CAO zaken en personeelsregelingen en je zorgt 
ervoor dat alle belangrijke personeelsinformatie op onze intranetsite terecht komt. Daarnaast krijg 
je de kans om je verder te ontwikkelen binnen het personeelsbeleid. Dit jaar gaan we verder aan 
de slag met zelforganisatie, SPP, het opleidingsbeleid, duurzame inzetbaarheid, de RI&E, 
arbeidsmarktcommunicatie en de beoordelingscyclus. Je werkt samen met de 
personeelsadviseur, die jou meeneemt in de verschillende vraagstukken binnen de organisatie op 
P&O gebied. Dat geeft jou de kans om door te groeien tot personeelsadviseur.  
 
Jouw talenten 
o Je hebt je HBO diploma op het gebied van personeelsmanagent al in je zak en je wil je 

verder ontwikkelen in de praktijk tot HR-adviseur/P&O-adviseur; 
o Je hebt ervaring met administratief werk en je werkt nauwkeurig;  
o Je hebt organisatiesensitiviteit, bent integer en je vindt het leuk om veel contact te hebben 

met mensen; 
o Je bent leergierig en je werkt prettig samen in een team; 
o Je bent communicatief sterk en je vindt het leuk om te schrijven. 
.  



 
Wat wij bieden 
o Het salaris bedraagt ligt tussen € 2.869,00 en maximaal € 3.513,00 bruto per maand op 

fulltime basis (36 uur) en is afhankelijk van je kennis en ervaring. De functie is ingeschaald in 
schaal G van de CAO-Woondiensten; 

o Een dienstverband van 24 uur per week; 
o Een tijdelijke functie voor een jaar; 
o Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer; 
o Mogelijkheden tot scholing; 
o Persoonlijk Loopbaanontwikkelingsbudget voor jouw loopbaan carrière; 
o A-la-carte vergoeding van maximaal € 160,00 netto per maand bij een fulltime dienstverband 

(36 uur); 
o Flexibele werktijden en mogelijkheid tot thuiswerken. 

 
Reageren kan 
Als je enthousiast wordt over deze functie, maken we graag kennis met je. Je motivatiebrief en 
CV kun je tot uiterlijk 18 april 2021 mailen naar p.schriek@zvh.nl.  
 
Meer informatie over deze vacature is verkrijgbaar bij Petra Schriek, personeelsadviseur op 
telefoonnummer 06-53671566.  
 
Het overleggen van een verklaring omtrent gedrag hoort bij de aanstelling in deze functie.   
 
Deze functie wordt zowel intern als extern vacant gesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 
kandidaten voorrang op plaatsing in de functie.  
 

Meer weten over ons? Kijk op onze website: www.zvh.nl 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 
 

 


