Vrouwenopvang Rosa Manus biedt opvang, hulpverlening en begeleiding, zowel
residentieel als ambulant, aan slachtoffers (met name vrouwen en kinderen) van ernstig
huiselijk geweld in de regio Leiden. Daarbij is onze eerste zorg veiligheid voor betrokkenen.
Met de cliënt werken wij verder aan oplossingen voor een toekomst zonder geweld.
Vrouwenopvang Rosa Manus is een organisatie in beweging. Op dit moment zijn we bezig
met een verdieping als specialist in de zorg voor onze cliënten, en ontwikkeling naar expert
in de dienstverlening aan onze ketenpartners.
Wij zoeken een

ervaren HR adviseur voor 24 uur per week
Wat wordt er van je verwacht?
 Het vertalen van actuele externe ontwikkelingen naar nieuw HR beleid en het
implementeren hiervan;
 Het adviseren en begeleiden van management en medewerkers bij de uitvoering van het
vastgestelde HR beleid en de toepassing van de verschillende HR instrumenten;
 Het uitvoeren van diverse HR projecten;
 Het coördineren van werkzaamheden op het gebied van de HR administratie;
 Het informeren, adviseren en begeleiden op diverse HR terreinen zoals werving en
selectie, functioneringscyclus, opleidingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden
op veiligheid en gezondheid, functiehuis en organisatieontwikkeling.
Word jij onze collega?
We zoeken een ervaren HR adviseur die met enthousiasme haar of zijn deskundigheid en
organisatietalent wil inzetten voor Vrouwenopvang Rosa Manus. Je hebt een afgeronde
(voor de functie relevante) opleiding op tenminste Hbo-niveau. Je hebt minimaal 5 jaar
werkervaring opgedaan als HR adviseur. Je bent een stevige adviseur die gevraagd én
ongevraagd advies geeft aan het management. In een gesprek kan jij op een duidelijke en
correcte manier ook de moeilijke kanten van een situatie aankaarten. Proactief handelen is
jou op het lijf geschreven, je signaleert knelpunten, komt met verbetervoorstellen en je hebt
een natuurlijke drive voor ontwikkeling. Kennis van de CAO Sociaal Werk en
administratiesysteem AFAS is een pré.
Wat bieden wij?
Een zelfstandige functie in een kleine inhoudelijk georiënteerde organisatie die in
ontwikkeling is. Hierin speel je als enige HR adviseur een belangrijke rol. Je hebt veel ruimte
om vanuit je deskundigheid op HR gebied toegevoegde waarde te leveren. Je krijgt
betrokken collega’s en met zijn allen zijn we gedreven om onze maatschappelijke opdracht
zo goed mogelijk uit te voeren en vorm te geven. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden
zijn conform CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8. Het bruto maandsalaris ligt tussen € 2.627,en € 3.990,- en is afhankelijk van kennis en ervaring. Daarnaast is er vakantiegeld en een
eindejaarsuitkering (in de vorm van een individueel keuzebudget) en heb je de beschikking
over een loopbaanbudget. Onze opvanglocatie is in Leiden. Gezien de corona situatie werk
je deels vanuit de opvanglocatie en deels vanuit huis. We bieden in eerste instantie een
contract t/m 31 december 2021 en streven naar mogelijkheden tot verlenging.
Heb je belangstelling?
Informatie over de functie kun je inwinnen bij Melania Bonofacio (manager staf en projecten)
via telefoonnummer 071-5730870 of via e-mailadres mbonofacio@rosa-manus.nl. Je kunt je
belangstelling t/m 12 mei 2021 kenbaar maken via een motivatiebrief en curriculum vitae,
naar e-mailadres info@rosa-manus.nl, ter attentie van Melania Bonofacio. Streefdatum voor
afronding van de procedure is 31 mei 2021. Een recente Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) is een vereiste en moet eventueel voor indiensttreding worden aangevraagd.
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