
DE FUNCTIE
De onderwijzers en het ondersteunend personeel bepalen grotendeels de kwaliteit van onderwijs. Human resources
management is om deze reden van groot belang voor de VPCO. Wij willen voor onze werknemers een goed werkgever zijn.
Bij ons staan niet alleen de leerlingen centraal maar ook de medewerkers zijn voor ons belangrijk. Als Human Resources
Manager (HR Manager) maak je onderdeel uit van het managementteam van de VPCO en geef je leiding aan de kleine HR
afdeling. Je ontwikkelt het HRM beleid mede op basis van onze protestants-christelijke identiteit, ons onderwijsbeleid en
de algemene missie, visie en strategie van de VPCO en je draagt zorg voor de implementatie hiervan. Je bent
verantwoordelijk voor en adviseert over de werving & selectie, de personeelsplanning, competentiemanagement,
opleiding en ontwikkeling en de personeelszorg voor de gehele organisatie. Je werkt nauw samen met de schooldirecties,
de afdeling Finance, Onderwijsbeleid en ICT en met andere collega’s. Je onderhoudt contacten met derden waaronder het
ministerie van onderwijs over onder meer financiën, personeel en rechtspositionele zaken. Je legt verantwoording af aan
de Algemeen Directeur.

WAT WIJ BIEDEN
Je komt in een uitdagende functie binnen een maatschappelijk betrokken organisatie. Je komt te werken op ons
hoofdkantoor maar zult ook met grote regelmaat onze scholen bezoeken. We hebben een fijne collegiale informele
werksfeer en platte communicatie lijnen. Er is ruimte voor ontwikkeling, wij zetten ons voor je in en wij moedigen initiatief
en ideeën aan. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de nationale regelingen (gelijkgesteld aan ambtenaren, pensioen
APC).

PROCEDURE 
Je motivatiebrief en CV ontvangen wij graag voor 1 februari 2023 via mvanderbunt@vpco.org. Alle
sollicitaties worden strikt vertrouwelijk behandeld. Voor vragen over de vacature kun je contact
opnemen met de Algemeen Directeur, Maghalie van der Bunt-George via tel.nr. (+5999) 519-0797.
Een referentie onderzoek en een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
Bezoek onze website www.vpco.org en Facebook pagina’s voor een impressie van onze scholen of
scan de QR code voor een video.

DE FUNCTIE-EISEN
Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding richting Human Resources (of gelijkwaardig) en
tenminste 5 jaar ervaring als HR Manager. Je bent gedreven en je wilt graag een bijdrage leveren
aan het onderwijs. Je beschikt over uitstekende interpersoonlijke vaardigheden, je bent positief
ingesteld, flexibel, betrouwbaar en oplossings- en resultaatgericht. Je voelt je thuis in een
waarde gedreven organisatie, je hebt een protestants-christelijke levensovertuiging of je bent
christelijk meelevend en je kunt je vinden in onze normen en waarden.

De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) is een bloeiende protestants-christelijke 
schoolorganisatie op Curaçao. Wij verzorgen met meer dan 275 collega’s het onderwijs voor zo’n 3700 leerlingen 

verdeeld over 6 scholen op 7 schoollocaties. 

De VPCO zoekt een

Human Resources Manager

Scan


