
 

Opdracht: het maken van een personeelsadvertentie 

 
Doel:  

Het leren van het schrijven van een doeltreffende personeelsadvertentie door gebruik te 

maken van de juiste informatie 

 

Methode:  

In groepen van 4 studenten wordt de personeelsadvertentie gemaakt en plenair gepresenteerd       

 

 

De “verlichte valkuil” is een familiebedrijf dat zich bezig houdt met het verzekeren van auto’s 

inboedel en Wettelijke Aansprakelijkheid. De omzet van het bedrijf bedraagt 60 miljoen Euro 

en het heeft 120.000 verzekerden. Het bedrijf heeft het hoofdkantoor in Utrecht en twee 

kleine regiokantoren in Eindhoven en Amsterdam.  

 

De cultuur binnen het bedrijf is wat traditioneel en arrogant. Dit heeft alles te maken met de 

historie. Het bedrijf heeft zich gedurende de afgelopen 50 jaren op de markt gemanifesteerd 

als een gerenommeerd assuradeur met uitstekende verzekeringsvoorwaarden, waar wel iets 

meer premie dan gemiddeld voor betaald moet worden. Snelle en accurate dienstverlening 

betekende dat er nauwelijks iets veranderde aan de marktpositie.  

 

De financiële positie van het bedrijf is nog altijd uitstekend; het bedrijf heeft “gouden tijden” 

meegemaakt. Vanaf het vorige jaar is daar echter een kentering in gekomen. Hoewel het eigen 

vermogen nog altijd prima is, is de premie schade verhouding uit balans. Het afgelopen jaar 

moest 10% van het eigen vermogen gebruikt worden om de schades te kunnen uitbetalen. 

Naar aanleiding hiervan zijn onlangs de premies verhoogd, waardoor de concurrentiepositie 

verslechterd is. De traditionele cultuur uit zich in de omgangsvormen. Leidinggevenden 

worden niet met de voornaam aangesproken en de medewerkers zijn gekleed in “driedelig 

grijs en mantelpakjes”. Gegeven de financiële positie in het verleden stralen de medewerkers 

een “ons kan niets gebeuren” mentaliteit uit. 

 

Inmiddels is door de directie het besluit genomen om een partner te zoeken. Samenwerking is 

noodzakelijk om het bestaansrecht op langere termijn te garanderen. Inmiddels worden 

gesprekken met diverse partijen gevoerd. Onbekend is nog of een samenwerkingsverband 

gevolgen zal hebben voor de medewerkers. Omdat het een en ander nogal gevoelig ligt zijn de 

medewerkers (nog) niet op de hoogte van deze activiteiten.  

    

Het bedrijf heeft 100 medewerkers en de gemiddelde leeftijd is wat aan de hoge kant (48 

jaar). Ondanks het gegeven dat de medewerkers gemiddeld laag geschoold zijn, heeft het 

bedrijf daar in de operationele activiteiten weinig last van. Lange dienstverbanden hebben 

ervoor gezorgd dat de materie kennis uitstekend is. Strategisch denken staat binnen het bedrijf 
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op een laag pitje. Hoewel de medewerkers loyaal naar de organisatie zijn, is het traditioneel 

lage ziekteverzuim stijgende.  

 

De Verlichte valkuil is een platte organisatie met slechts drie hiërarchische niveaus. Dit 

betekent dat besluiten snel in de organisatie geïmplementeerd kunnen worden. Nadeel is dat 

medewerkers nauwelijks promotie kunnen maken. De ontwikkeling vorig jaar van 

loopbaanbeleid is daarom mislukt.   

 

Omdat de personeelsfunctionaris nadrukkelijk gevraagd wordt zich bezig te houden met het 

beleid van de organisatie gaat men op zoek naar ondersteuning. Omdat er intern geen 

kandidaten zijn heeft men besloten om een externe vacature te plaatsen.  

 

Opdracht:  

Maak de personeelsadvertentie en maak een keuze met betrekking tot de media. Presenteer 

uw bevindingen plenair.      



    

 

     
 

 

 

 

 

 

  

FUNCTIEBESCHRIJVING           

Functienaam Afdeling num-

mer 

Functie num-

mer 

Medewerker personeelszaken 1400 6 

 

Algemeen 
Is toegewezen aan de personeelsfunctionaris. De medewerker is belast met werkzaamheden 

t.b.v. de personeelsfunctionaris.  

 

Hoofdtaken van de functie 
 

1. Algemene ondersteuning 
Fungeert als het primaire aanspreekpunt voor alle binnenkomende telefoongesprekken en post. 

Draagt zorg voor een tijdige aanlevering van informatie voor een adequate reactie van de 

personeelsfunctionaris. 

Is verantwoordelijk voor de juiste, volledige en tijdige aanlevering van gegevens aan de 

Personeelsadministratie. Ziet toe op het volledig invullen en de tijdige ontvangst van relevante 

formulieren door personeelsleden. 

Stelt vergoedingen vast en verwerkt o.a. aanvragen PC-privé, kinderopvang, 

werkgeversverklaringen etc. Maakt brief op en geeft opdracht tot eventuele uitbetaling aan de 

Financiële Administratie. 

Geeft uitvoering aan de attentieregeling. Handelt aanmeldingen voor de bedrijfsspaarregeling 

af. Vraagt uitzendkrachten aan. Informeert het uitzendbureau over functie-eisen en geeft 

indicatie van het uurloon aan. 

 

Maakt met behulp van het personeelsinformatie- en registratiesysteem de door de 

personeelsfunctionaris, gevraagde programma's op maat voor de verzorging van kengetallen, 

gebeurtenissen etc. Gebruikt de daarin opgeslagen gegevens voor de administratieve 

verwerking, het maken van brieven etc. 

Regelt jaarlijks verlof- en ATV-dagen voor het nieuwe jaar. 

Ontvangt van de managers de ziek- en herstelmeldingen. Informeert het de UWV en de 

ARBO-dienst. Controleert eigen gegevens met die van de UWV en corrigeert zonodig, na 

contact te hebben opgenomen met de personeelsfunctionaris. Verwerkt aldus ontvangen 

gegevens in de daarvoor in aanmerking komende registratiesystemen. Verstrekt vanuit deze 

systemen gegevens aan belanghebbenden i.v.m. verwerking van salaris etc. en instanties i.v.m. 

naleving bepalingen pensioenregelingen, verzekeringen etc. 

Stemt dagelijks met de personeelsfunctionaris af over uit te voeren taken. Voert ad-hoc 

opdrachten uit. 

Ondersteunt (o.a. maken verslag en notulen) de personeelsfunctionaris ten behoeve van diverse 

vergaderingen en besprekingen. 
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Is verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van het archief en eventueel 

documentatiecentrum. Neemt binnenkomende post in ontvangst, selecteert rapporten, 

circulaires en periodieken en legt deze voor aan de personeelsfunctionaris. Bewaakt een 

correcte afhandeling van verstrekte opdrachten en neemt gepaste maatregelen, die een juiste en 

tijdige interne informatie-uitwisseling waarborgen. Stelt correspondentie in concept op en legt 

dit voor. Draagt zorg dat uitgaande stukken en correspondentie in de huisstijl worden 

opgesteld. 

 

2. Werkzaamheden ter ondersteuning van de personeelsfunctionaris 

 

2.1 Verwerking dienstverbanden 
Verwerkt in overleg met de personeelsfunctionaris contract- en aanstellings-, c.q. ontslagbrief. 

Verwerkt relevante formulieren. Verzorgt formaliteiten bij omzetting dienstverband. 

 

2.2 Verstrekken van informatie 
Verstrekt personeel informatie over CAO en specifieke regelingen. Verstrekt informatie over 

gewenste handelwijze en administratieve verplichtingen bij wijzigingen in de persoonlijke 

omstandigheden (huwelijk, scheiding, geboorte etc). Beantwoordt algemene vragen van 

personeelsleden. Stemt hierover af met de personeelsfunctionaris. 

 

2.3 Organiseren evenementen 
Bereidt jubilea (uitnodigingen, attentie, ruimte, datum) en de personeelsdagen (vervoer) voor. 

Verzorgt uitreiking van de kerstpakketten. 

 

2.4 Opstellen overzichten 
Stelt overzichten op van o.a. salariskosten, onkostenvergoedingen ten behoeve van de 

personeelsfunctionaris. Baseert zich hierbij op het personeelsinformatiesysteem 

 

3. Werkzaamheden ter ondersteuning van de specialisten 

 

3.1 Ondersteuning in company trainingen 
Verricht alle voorkomende werkzaamheden om de "hardware" van een training in 

kwantitatieve en kwalitatieve zin te regelen. Maakt afspraken met cursisten en trainers, 

bespreekt locaties, legt data vast, zorgt voor bevestigingen intern (cursusdeelnemers, 

leidinggevenden, personeelsfunctionarissen, de overige secretariaten) en extern en 

inventariseert relevante stukken. Onderhoudt contacten met (opleidings)instituten in het kader 

van te organiseren trainingen. Stelt, met het cursusdraaiboek als basis, aanvullend lesmateriaal 

(sheets e.d.) samen. 

Stelt kostenoverzichten op. Verzorgt de evaluaties van de trainingen. Controleert de declaraties 

en rekeningen van trainingen, respectievelijk locaties. Verzorgt de aanmeldingen voor 

examens. Maakt certificaten aan. 

 

3.2 Ondersteuning functiewaardering 
Houdt de voortgangsregistratie van de projecten functiewaardering bij. Bewaakt en coördineert 

op basis hiervan de planning. Verricht alle noodzakelijke administratieve ondersteuning 

(archiveren, kopiëren, postbehandeling). 

Informeert leidinggevenden en personeelsleden over de werking van het systeem 

functiewaardering, de procedure en de planning van projecten. 


