
 

Ben jij onze HR medewerker?  
28 - 36 uur per week, regio Midden-Limburg 
 

Ben jij een enthousiaste, proactieve HR-medewerker en spreken de 

thema’s binden en boeien van personeel, procesoptimalisatie en 

onze HR organisatie inrichten jou aan? Dan is de functie HR-

medewerker bij Care+ jou op het lijf geschreven! 

Organisatieprofiel Care+ 

Niet iedereen staat even stevig in zijn schoenen. In sommige 

situaties is het knap lastig om problemen zelfstandig op te lossen.  

Wij bieden begeleiding aan jongeren en volwassenen met 

psychische kwetsbaarheid, soms gecombineerd met een licht 

verstandelijke beperking, die er op eigen kracht niet uitkomen.  

 

Care+ biedt met ongeveer 70 medewerkers aan ongeveer 100 

cliënten verschillende vormen van ondersteuning aan in 

verschillende gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. De 

organisatie bestaat uit stafmedewerkers rechtstreeks onder de 

bestuurder, een team zorg bestaande uit een manager en 4 

teamleiders, en een team bedrijfsvoering.  

 

Wij zijn een frisse organisatie met veel relatief jonge medewerkers 

die met bevlogen en passie hun werk doen. We werken met kleine 

teams van betrokken professionals die dicht bij onze cliënten en 

bewoners staan. Door onze kleinschaligheid kennen we onze 

cliënten en medewerkers goed en kunnen we onze dienstverlening 

goed afstemmen op de behoefte.   

 

Onze koers 

Met de komst van de nieuwe bestuurder in 2019 is onze visie verder 

verdiept, waarbij ook de aandacht voor medewerkers onder de 

loep is gehouden.  

 

Om onze visie te realiseren zoekt Care+ samenwerking op met 

diverse partijen in de wijk en andere samenwerkingspartners en 

kijken we naar nieuwe, innovatieve mogelijkheden. We zijn 

transparant in wat we doen en kijken over onze eigen grenzen.  

Samen staan we sterk om ook in de toekomst de zorg betaalbaar te 

maken. 

 

Lijnen 2020 

Inmiddels is onze organisatie van zodanige omvang dat het 

aanbrengen van structuur en heldere communicatielijnen 

essentieel geworden is om goede begeleiding te behouden en 

onze dienstverlening verder te kunnen verbeteren.  



 

Na jaren van inzet op groei is nu de tijd om in te zetten op het 

bouwen aan een stevige basis en kwaliteit en om te investeren in 

oprechte aandacht voor cliënten, medewerkers en de omgeving.  

 

Het jaar 2020 staat dan ook in het teken verder professionaliseren 

van de organisatie en het starten met een visietraject waar we in 

verbinding met medewerkers een nieuwe koers gaan neerzetten. 

De thema’s van dit jaar zijn kwaliteit, aandacht en ontwikkeling. Dit 

geldt ook voor onze medewerkers. Net zoals bij andere 

zorginstellingen is het soms lastig medewerkers voor langere tijd aan 

ons te binden, dit betekent dat we in de zorg relatief veel collega’s 

hebben die kort bij onze organisatie werken.  De aankomende 

periode wilt Care+ zich inzetten om medewerkers op een 

aansprekende manier te werven, maar nog wel belangrijker, deze 

medewerkers te binden en boeien.  

 

Wij geloven dat onze medewerkers onze organisatie zijn en het 

verschil maken voor onze cliënten en samenwerkingspartners, zeker 

in onze kleine, hechte organisatie. We willen nog meer insteken op 

ontwikkeling, groei en aandacht voor elkaar.  

 

HR medewerker  

Als HR medewerker maak je onderdeel uit van het team 

bedrijfsvoering onder leiding van de controller/hoofd administratie. 

Dit team bestaat uit 5 directe collega’s (financiële administratie, 

cliëntadministratie en facilitaire ondersteuning).  

 

Jouw taken:  

- Adviseren en begeleiden van leidinggevende op HR-

thema’s; onder andere werving- en selectie, 

ziektebegeleiding, opleiding, budgetten, etc. 

- Je beheert de salarisadministratie en levert tijdig de 

administratieve documenten voor de salarisberekening aan. 

De salarisadministratie wordt extern uitgevoerd. Naar het 

jaar 2021 toe begeleid je de keuze mee om te komen tot 

een ander salarispakket. 

- Je bent aanspreekpunt voor medewerkers, leidinggevenden 

en inhuur rondom HR wet-/regelgeving en de CAO.  

- Je hebt zin om met ons te werken aan een nieuw en fris 

personeelsbeleid waarin “binden en boeien” centraal staat. 

- Je begeleidt en voert de administratie uit rondom 

subsidietrajecten op HR (stagiaires, loopbaanontwikkeling, 

etc). 

- Halverwege 2020 starten we met het opnieuw vormgeven 

van de visie en het ondernemingsplan, als HR-medewerker 

zien we hier ook voor jou een begeleidende rol in. 

 



 

 

Jouw doel in de organisatie:  

een fijne werkomgeving binnen Care+ voor iedereen, zodat 

medewerkers optimaal kunnen presteren.  

Het is je ambitie om in een organisatie met een mix van ervaren en 

nieuwe medewerkers te komen met frisse en open blik qua 

bejegening en communicatie.   

 

Kortom, als HR-medewerker vervul je een belangrijke rol binnen de 

organisatie. 

 

Wat breng jij mee? 

• Natuurlijk word je enthousiast van werken binnen een jonge 

en boeiende organisatie.  

• Je hebt een positieve, proactieve en oplossingsgerichte 

houding en weet het overzicht te behouden.  

• Je bent nieuwsgierig en houdt ervan om zelfstandig nieuwe 

dingen op te pakken en uit te werken. 

• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als HR-medewerker en hebt 

de ambitie om door te ontwikkelen; 

• Je bent flexibel en kunt snel schakelen; 

• Je hebt aantoonbaar ervaring in HR-werk; met als basis 

MBO+/HBO-niveau.  

• Tot slot heb je affiniteit met inrichten van processen; dit 

laatste mede gelet op de (mogelijke) keuze voor een ander 

salaris-pakket. 

 

Dit bieden wij 

Een functie in een dynamische, jonge omgeving waar je het 

verschil kunt maken door mee te bouwen aan de ontwikkeling van 

onze organisatie. Je komt terecht in een klein hecht team vol 

ambitie.  

 

We zoeken een HR-medewerker voor 28 tot 36 uur per week 

verspreid over minimaal 4 dagen. Het salaris is conform CAO 

Sociaal Werk en Welzijn, dit betekent een maandsalaris tussen de  

€ 2.219 en € 3.384 bruto op fulltime basis, een en ander afhankelijk 

van opleiding, ervaring en competenties. Bovenop je bruto salaris 

ontvang je 16,4% van je salaris als Individueel Keuzebudget. 

Uiteraard stimuleren we je ook in je ontwikkeling.  

 

Er wordt een contract geboden voor een jaar met uitzicht op een 

vaste aanstelling.  

 

 

 

 



 

 

 

Procedure en reageren 

Enthousiast? En denk je dat jij degene bent die waar wij ook 

enthousiast van worden? We ontvangen graag je motivatie en je 

CV uiterlijk 10 juni via sollicitatie@care-plus.nl. Mocht je nog vragen 

hebben, neem dan contact op met de heer Piket via het 

algemene nummer 0475-769148.  

 

Gesprekken 

Wij willen jou graag goed leren kennen, daarom organiseren we 

minimaal 2 sollicitatierondes. De procedure willen we voor 1 juli 

afronden. 

De eerste ronde wordt afgenomen via kennismakingsgesprekken 

van maximaal 25 minuten en zal plaatsvinden op vrijdag 12 juni op 

ons kantoor te Roggel. Uiteraard met 1,5m afstand.  

  

In de tweede ronde leer je je toekomstige collega’s uit de 

organisatie kennen en willen we graag de verdieping met je 

opzoeken. Deze ronde staat gepland op dinsdag 16 juni en/of 

woensdag 17 juni.  

Eventueel hebben we nog een derde ronde met 2 kandidaten. Tot 

slot sluiten we de kennismaking af met een arbeidsvoorwaarden 

gesprek, waarin we de laatste details bespreken voor we gaan 

starten aan een mooie samenwerking. 


