AmstelveenSport zet sport en bewegen in als middel, om bij te dragen aan een gezonde, sociale en vitale
samenleving. Een enthousiaste groep medewerkers stimuleert alle inwoners van Amstelveen (momenteel
93.000) tot sport en bewegen. Het werkveld van sport en bewegen is boeiend en dynamisch. Zo werken we
in de wijken en vormen we een netwerk met onderwijs, sportverenigingen en organisaties op het vlak van
welzijn en gezondheid.
AmstelveenSport is sinds 2019 een verzelfstandigde BV, met als enig aandeelhouder de Gemeente
Amstelveen. De organisatie bestaat, naast de stafdiensten uit drie pijlers: zwembad De Meerkamp,
Sportservice en Sportfacility.
Het HR team bestaat uit de Senior Manager HR, de Medewerker HR en de Planner. Ter uitbreiding van ons
team zijn wij op zoek naar een nieuwe tweede collega voor de functie van:
Medewerker Human Resources
20-30 uur per week

Wat zijn je werkzaamheden?
Als Medewerker HR heb je een veelzijdig takenpakket, de functie is allround en afwisselend met veel ruimte
voor eigen inbreng. Je bent het eerste aanspreekpunt voor medewerkers en leidinggevenden als het gaat
om personele zaken, personeels- en salarisadministratie, verzuim, werving en selectie, in-, door- en
uitstroom van personeel.
Samen met je HR collega ben je verantwoordelijk voor:
- Het verzorgen van de gehele personeelsadministratie
- De inrichting van de digitale personeelsdossiers
- Het aanleveren en verwerken van de maandelijkse salarismutaties
- Het aanleveren van managementinformatie, zoals verzuimcijfers en fte
- Het verzorgen van de onboarding van medewerkers
- De verzuimregistratie en het contact met de arbodienst
Naast bovenstaande taken heb je een belangrijke signalerende functie naar de Senior Manager HR en
ondersteun je bij de werving en selectie, de beoordelingscyclus en diverse HR projecten.
Wat zoeken wij?
Wij zoeken een ervaren medewerker HR die samen met het team werkt aan de verdere professionalisering
van de HR processen. Binnen de afdeling wordt het zeer gewaardeerd wanneer je het initiatief neemt en
meedenkt. Er is ruimte voor eigen groei en ontwikkeling binnen de functie.
Je hebt een afgeronde HR opleiding en een aantal jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Je beschikt
over de nodige kennis van HR gerelateerde wet- en regelgeving. Met jouw kennis en ervaring weet jij als
vraagbaak voor je collega’s het antwoord op (bijna) alle vragen!
Uiteraard weet je goed om te gaan met vertrouwelijke zaken, je bent discreet en communicatief sterk. Je
werkt nauwkeurig en weet prioriteiten te stellen. Collegialiteit is voor jou belangrijk en je hebt een goede
dosis humor.
Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan in een sportief en gedreven team wat opereert in een
informele omgeving. Wat betreft arbeidsvoorwaarden val je onder de Cao Zwembaden en is de functie
ingedeeld in schaal 7, met een maximum salaris van € 3.337,48 bruto per maand bij een fulltime
dienstverband van 38 uur per week. Je ontvangt 8% vakantietoeslag, 3% eindejaarsuitkering, een
tegemoetkoming in reiskosten en we bieden je 27 vakantiedagen op jaarbasis. Tot slot hebben we een
goede pensioenregeling en kan je op vrijwillige basis gebruik maken van diverse verzekeringen en
voorzieningen.
Ben je enthousiast geworden?
Ben je geïnteresseerd en zie je uitdaging in deze functie? Dan nodigen we je uit om te solliciteren. Mail je
motivatie en CV naar pz@amstelveensport.nl t.a.v. Frouke van Griensven – Senior Manager HR, onder
vermelding van “vacature Medewerker HR”. Reageren op deze vacature kan tot en met 4 september 2022,
de gesprekken vinden plaats vanaf 5 september 2022. Overlegging van een positieve Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) is een vereiste om aangenomen te kunnen worden.

