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VACATURE  BBL juridisch medewerker HRM 
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Functie: BBL medewerker HRM  

Start en einddatum: z.s.m. 

Niveau: 
Richting: 
 
 
 
Meer informatie:  

BBL MBO niveau 4.  
Juridisch medewerker richting Personeel en arbeid. Deze opleiding sluit 
het beste aan bij de werkzaamheden. Deze opleiding wordt aangeboden 
door ROC Twente te Hengelo (1 dag per week). 
 
http://www.rocvantwente.nl/site/werken-leren/bbl-
opleidingen/economie-administratie/4BBL-Medewerker-personeel-en-
arbeid.html 

Arbeidsvoorwaarden: ABU cao, 32uur 
1 jaar (opleiding duurt 2 jaar) 

Omschrijving van de 
werkzaamheden: 

Voor een publieke organisatie zijn wij op zoek naar een enthousiaste 
medewerker die de afdeling HRM gaat versterken.  Je wil graag leren en 
werken. De meest voorkomende werkzaamheden bestaan uit: 

 Voor de werving en selectie van interne vacatures doe je de 
voorselectie en ondersteun je bij de matching van de kandidaten . 
Je geeft de kandidaten een reactie en verzorg je de overige 
correspondentie. 

 Administratie zoals registratie van brieven en bijhouden van de 
personeelsdossiers. 

 Overige secretariële taken zoals het opstellen van brieven. 

Selectie criteria:  Accuratesse 
 Pro actief 
 Arbeid sensitiviteit 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal 
 Positieve instelling 
 Mbo 4 werk- en denkniveau 
 Affiniteit met wet en regelgeving en met collega’s 
 Toelaatbaar op de bijhorende opleiding 

Bijzonderheden: De voorselectie gaat via detacherende organisatie GOA Publiek. 
De opleidingskosten zullen worden betaald, de schooldag zelf en de 
reiskosten niet.  Medio september start je met de MBO opleiding aan een 
ROC, of je bent al gestart. 

Werklocatie: Groningen  

Solliciteren:  
Contactpersoon bij 
deze vacature: 

Stuur z.s.m. een motivatiebrief en cv 
Vanja Grashoff Leerlingbegeleider : vanja@goapubliek.nl 
06-53394530 maandag, dinsdag en vrijdag.  
Woensdag en donderdag algemene nummer: 050-700 13 23 
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