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De nieuwe Shared Service Organisatie van CVO is op zoek naar een ervaren 
 

PSA-medewerker 
Wie zijn wij? 
De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO) verzorgt 
voortgezet onderwijs in de Rotterdamse regio. Er werken in totaal ongeveer 2350 medewerkers 
voor 38 scholen met in totaal ongeveer 21.000 leerlingen. 
 
Op het Henegouwerplein in Rotterdam is de centrale organisatie van CVO gevestigd. Deze 
bestaat uit een tweehoofdige Raad van Bestuur en een kleine Concernstaf. Ook de recent 
gevormde Shared Service Organisatie (HR, ICT, Financiën, Huisvesting en Facilitair, Juridische 
Zaken en Inkoop) huist op het Henegouwerplein. 
 
De Shared Service Organisatie (SSO) is een no-nonsense organisatie met een informele en 
professionele cultuur, die het woord ‘dienstverlening’ letterlijk neemt en altijd zoekt naar de 
beste oplossing. De SSO is in opbouw en draagt zorg voor de continuïteit en efficiëntie van de 
dienstverlening, is met kennis en kunde altijd actueel en ontzorgt de scholen. We werken 
samen, zijn aanspreekbaar op ons handelen, delen kennis en leren van elkaar en zijn 
transparant en integer. De mens staat bij de SSO centraal, dat geldt zowel voor haar klanten als 
voor haar medewerkers.   
 
Wat is jouw plek? 
Je maakt als PSA-medewerker deel uit van het HR-team, dat wordt aangestuurd door de 
teamleider HR. Het team bestaat uit ca. 19 personen waaronder HR-adviseurs, HR-assistenten 
en PSA-medewerkers. Het team zal zich de komende periode verder positioneren. Er wordt 
intensief doorgebouwd aan de verdere professionalisering, ontwikkeling en optimalisering van 
zowel medewerkers, organisatie en processen. 
 
Als PSA-medewerker verricht je HR-werkzaamheden voor één of meerdere scholen, danwel 
voor één van de onderdelen van de centrale CVO-organisatie. Kennis delen, samenwerken en 
dat steeds meer vanuit een planmatige en gestructureerde aanpak, daar staat het HR-team 
voor. Behalve dat je affiniteit hebt met het type organisatie en haar maatschappelijke karakter, 
ben je voor het team een inspirerend persoon die mensen in beweging krijgt. 
 
Wie ben jij? 
● Je kunt goed het overzicht houden en weet waar prioriteiten liggen 
● Je bent betrokken en kan goed omgaan met deadlines 
● Je bent secuur en werkt graag met details 
● Je bent communicatief vaardig 
● Je hebt een flexibele instelling 
● Je bent resultaatgericht en zoekt naar oplossingen 
● Je bent creatief en zelfstandig en toont graag initiatief 
● Je houdt het belang van de organisatie in de gaten en bent klantgericht 
● Je hebt passie voor het onderwijs en draagt graag vanuit jouw expertise een steentje bij aan 

het opleiden van jonge mensen voor de toekomst. 
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Wat ga je doen? 
● Je werkt nauw samen met de HR-assistent en HR-adviseur van je klantteam zodat de klant 

eenduidig geïnformeerd en ontzorgd wordt 
● Je draagt zorg voor correcte verwerking van alle mutaties die betrekking hebben op in- 

door- en uitstroom van personeel 
● Je verwerkt de maandelijkse mutaties die worden aangeboden. Denk hierbij aan: 

ingediende declaraties, aanvragen van diverse soorten verlof, functiewijzigingen, 
roosterwijzigingen, geboortes, adreswijzigingen, loonbeslagen e.d. 

● Je kunt complexe berekeningen zelfstandig uitvoeren (bruto-netto, transitievergoeding etc) 
● Je zorgt voor de juiste akten bij benoeming en bij wijzigingen hiervan 
● Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en afhandelen van alle standaard 

correspondentie met betrekking tot de salarisadministratie 
● Je beheert de digitale personeelsdossiers door belangrijke gegevens, formulieren, 

gespreksverslagen en correspondentie in het dossier vast te leggen 
● Je fungeert als aanspreekpunt voor medewerkers van de vestigingen met vragen op het 

gebied van personeel- en salarisadministratie. Je ondersteunt en begeleidt hen hierin en 
voorziet hen van de benodigde informatie 

● Je onderhoudt proactief de eigen kennis op het vakgebied van personeel,- en 
salarisadministratie door scholing, training en het bijhouden van actualiteiten  

● Je signaleert knelpunten van de ingevoerde en verwerkte gegevens op het gebied van 
Nederlandse wet- en regelgeving en kan de organisatie hier, indien nodig, over adviseren 

● Je draagt bij aan het initiëren van of deelnemen aan projecten op het gebied van 
salarisadministratie die bijdragen aan het optimaal functioneren en verder 
professionaliseren van de organisatie 

● Je draagt zorg voor een correcte aansluiting met de financiële administratie 
● Je voert diverse financiële, juridische en fiscale controles uit op de ingevoerde gegevens. Je 

doet dit o.a. door rapporten op te stellen en deze te analyseren. Je rapporteert hierover aan 
je leidinggevende 

 
Wat vragen wij? 
● MBO+ werk- en denkniveau en in het bezit van een PDL-diploma (vereiste) 
● Minimaal drie jaar ervaring in eenzelfde of vergelijkbare functie 
● Je hebt ervaring met AFAS Profit en/of kennis van de cao VO 
● Een beschikbaarheid van 0,7 – 1,0 fte 
 
Wat bieden wij? 
CVO biedt een werkplek waar je veel ervaring op kunt doen en je je kennis over het onderwijs 
kunt verbreden. Je komt te werken in een pittige, maar collegiaal respectvolle omgeving die zich 
kenmerkt door een informele en prettig gedreven werksfeer waar je nieuwe ideeën kunt 
inbrengen.  
 
Deze functie wordt beloond volgens schaal 7 (afhankelijk van kennis en ervaring € 1.949 -  2.923 
bruto per maand) van de cao VO. De CAO VO kent secundaire arbeidsvoorwaarden met o.a. een 
eindejaarsuitkering van 7,4%, een opleidingsbudget en een budget voor levensfasebewust 
personeelsbeleid. De aanstelling is voor een periode van 6 maanden met uitzicht op een vaste 
aanstelling. 
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Matchen we? 
Ben jij de nieuwe PSA-medewerker van de SSO van CVO? Je kunt solliciteren door je CV met een 
korte motivatie vóór 10 januari 2019 te sturen naar sollicitatie@cvo.nl onder vermelding van 
‘vacature SSO HR 7-PSA-008’. 
 
Hoe gaat het verder? 
In januari zullen gesprekken met kandidaten worden gevoerd.   
● Maandag 14 januari a.s. in de middag is de 1e gespreksronde 
● Woensdag 16 januari a.s. in de middag is de 2e gespreksronde 
● Dinsdag 22 januari a.s. vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats 
 
Meer weten? 
Neem dan contact op met Esther Valentijn, coördinator PSA, 010 21 71 354. Op deze vacature 
kan zowel door interne als externe kandidaten worden gesolliciteerd.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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