
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Maak jij ons 
en onze 

collega’s 
blij? 

32-36 uur | Hart en Hoofd | Allround | Pragmatisch 

P&O adviseur 

Jij adviseert ons hoe wij de goede balans vinden in het werken tussen hart en hoofd. Hiervoor  

verbind je de wensen en verlangens van onze energieke collega’s en onze organisatie. En breng je de 

kwaliteiten in kaart die nodig zijn om onze ambities waar te maken. Natuurlijk staat samenwerking 

daarbij voor jou voorop. Zo help jij mee om Poort6 verder te ontwikkelen. Je denkt mee met het MT,  

de OR en medewerkers. Iedere keer schakel je tussen verschillende aandachtsgebieden, niveaus en 

gesprekspartners. Dat is wat de functie zo leuk maakt. 

Jij neemt uit jezelf het voortouw. En hebt oog voor aandachtspunten die nu spelen, bijvoorbeeld voor de 

werving en selectie of het verzuimmanagement. Hierbij vertaal jij strategische en tactische dilemma’s 

naar de praktijk. Jij bent iemand die Poort6 echt ziet als “jouw” bedrijf. Iemand met oog voor de vitaliteit 

van onze club met ongeveer 75 collega’s. Zodat zij zich maximaal in kunnen zetten voor onze huurders. 

Je bent gepassioneerd en werkt graag mee aan goed werkgeverschap. Je houdt van samen zoeken en 

schrikt niet van feedback. Je weet het hele speelveld te belopen van strategisch, tactisch naar 

operationeel. Ook kun je managers en medewerkers coachen. Jij ziet en snapt wat daarvoor nodig is. 

 

Ben jij een energieke, zelfstandige P&O adviseur? Zet jij je graag in met hart 

en hoofd voor onze organisatie en medewerkers? Wil jij onze collega’s binden 

en boeien? Zodat zij met plezier blijven werken bij Poort6? Dan hebben wij 

voor jou een hele leuke vacature als P&O adviseur. Dus: ben jij die generalist 

die van alle markten thuis is? Dan word jij binnenkort #WIJ. 

 

• Je hebt hart voor mensen. Je bent betrokken en toont echt interesse in anderen. En kunt dan ook 

met (bijna) iedereen opschieten: van jong tot oud. 

• Je bent een kei in het ontdekken van talenten van medewerkers. En om hen te stimuleren. 

• Je staat stevig in je schoenen en bent duidelijk.  

• Je hebt een paar jaar ervaring als P&O adviseur. 

• Je hebt hbo werk- en denkniveau. En vindt het belangrijk om je te blijven ontwikkelen. Je moedigt 

anderen aan om dat ook te doen. 

• Je hebt kennis van wet- en regelgeving van dit moment. 

Dit ga jij doen als P&O adviseur 

Dit verwachten van jou 

Zo maak jij het verschil 



 

 
 

 

 

 

• Werk dat ertoe doet.  

• Arbeidsvoorwaarden die je de mogelijkheid geven jouw talenten in te zetten en jezelf te ontwikkelen. 

• De mogelijkheid om werk en privé goed op elkaar af te stemmen. 

• Aan het eind van de week drinken we voor de teambuilding een drankje met elkaar. Ook houden  

we elkaar in lunchbijeenkomsten op de hoogte van onze projecten. Organiseren we regelmatig 

verbindende bijeenkomsten. En natuurlijk krijg je leuke collega’s waar je ook buiten het werk 

activiteiten mee kunt ondernemen. 

• Een salaris tussen € 4.367,- en € 5.059,- bruto per maand. 

Word jij blij van deze functie? 

Solliciteer nu en wie weet ontmoeten #WIJ elkaar binnenkort. Wij zijn  

benieuwd naar wie jij bent en wat jouw talenten zijn. Doe dit op de manier die  

bij jou past. De uitvoering van de procedure is verder in handen van Desirée 

Paalvast van The Leader Inside. Zij neemt contact met jou op over de voortgang. 

Klik op onderstaande link om meer te weten over het werken bij Poort6 of om te 

solliciteren! Solliciteren kan ook door te mailen naar personeelszaken@poort6.nl. 

De eerste gespreksronde bij Poort6 is in de 2e week van januari. 

 

Deze vacature sluit: vrijdag 16 december 2022. 

 

 Solliciteer online 

Heb je nog inhoudelijke 
vragen? Neem dan 

contact op met: 

Martin West 

P&O adviseur a.i. 
Tel. 0183 66 99 00 

 

o Je kunt deze zelfstandige P&O functie je helemaal eigen maken.  

o Je staat midden in de maatschappij. Je bent betrokken en weet wat er op sociaal/maatschappelijk 

vlak speelt. 

o Je wil jezelf ontwikkelen en een bijdrage leveren aan de leukste woningcorporatie van Nederland. 

3 redenen waarom dit iets voor jou is 

Dit bieden wij jou 

mailto:personeelszaken@poort6.nl
https://www.poort6.nl/werkenbij
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