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Interne vacature GOA Publiek  

MEDEWERKER PERSONEEL & ARBEID – BBL MBO-4 

 

Functie: Medewerker personeel & arbeid   (leren & werken) 
Werklocatie en tijden: Media Centrale 

Helperpark 290d Groningen, 
08.30-17.00uur 4 dagen per week 

Niveau: 
Opleiding: 

MBO niveau 4 
Juridisch medewerker – medewerker personeel & arbeid 
Friesland College te Leeuwarden 
Start opleiding: 1 februari 2013, 1 dag per week 

Startdatum:  
Contract: 
Arbeidsvoorwaarden: 
 

Z.s.m. 
0.8 fte,  jaarcontract  
ABU CAO 
Reiskostenvergoeding 

Algemeen: De leerbaan bevindt zich bij st. GOA Publiek. De GOA Publiek zet zich in voor 
het creëren en faciliteren van meer leerbanen bij organisaties in de publieke 
sector. De werkomgeving is professioneel, continu in ontwikkeling en 
dynamisch. Je vindt het fijn om zelfstandig taken uit te kunnen voeren in een 
klein team  en je hebt een proactieve en zelfstandige  instelling. 

Werkzaamheden: 
 

 administratie 
 de gedetacheerde leerling-medewerkers van GOA Publiek van 

informatie voorzien middels telefoon, e-mail en brieven 
 postverwerking, bijhouden van dossiers, archief en lijsten 
 notuleren bij vergaderingen 
 ondersteuning in de voorselectie van kandidaten 
 contracten controleren en verwerken 
 documenten aanvragen 
 vacatures uitzetten 
 planningen maken en beheren 
 organiseren van bijeenkomsten 
 ondersteuning in overige administratieve taken. 

Selectiecriteria: 
 

De vacature is met name geschikt voor kandidaten die graag een opleiding 
willen volgen in de richting van juridisch medewerker met uitstroom 
personeel & arbeid. 

 Nauwkeurig en kwalitatief hoogwaardig handelen 

 Klant- en resultaatgericht werken 

 Positieve en open  instelling,  leergierig en een passende arbeidsethiek 

 Snel kunnen schakelen, stressbestendig 

 Mondeling- als schriftelijk communicatief sterk 

Bijzonderheden: 
 

Deze vacature is geschikt voor kandidaten die willen werken en leren.  
Bij onvoldoende vooropleiding > dan niveau 3 is een voorafgaande toelating 
op de opleiding middels een intakegesprek/toelatingstoets  noodzakelijk. 

Reacties naar: 
 
 
Reageren voor: 

Solliciteren kan door het mailen van een CV en motivatiebrief naar: 
Vanja Grashoff  Leerlingbegeleider 
 vanja@goapubliek.nl 
31-12-12 
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