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#KINDERTHUISZORG
 HR MEDEWERKER



KinderThuisZorg-Nederland is een organisatie die koploper is in het land 

waar het gaat om innovatieve zorg. Jaarlijks krijgen ongeveer 4000 

kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar kinderverpleegkundige zorg 

van onze circa 250 (kinder)verpleegkundigen waarbij het kan gaan om het 

uitvoeren van voorbehouden handelingen, zoals bij kinderen die 

kortdurend een intraveneuze antibioticakuur nodig hebben, maar ook de 

zorg aan een kind dat 24 uur per dag ademondersteuning nodig heeft. De 

(kinder)verpleegkundigen die deze zorg geven werken in diverse 

kinderwijkteams door heel Nederland!

KinderThuisZorg-Nederland is geen hiërarchische organisatie. Dit 

betekent dat er geen managers zijn en hierdoor zijn de lijnen kort. Ons 

kantoor heet niet voor niets ‘servicebureau’ want ook daar vinden we 

samenwerking tussen alle professionals enorm belangrijk. Goede ideeën 

om de zorg te verbeteren komen direct aan op de juiste plek omdat 

iedereen heel goed benaderbaar is.  
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Over serviceteam HR 
Je komt terecht in een leuk HR-team van drie collega’s die graag samen met jou nieuwe 

uitdagingen en ontwikkelingen binnen het vakgebied, het serviceteam en de 

organisatie aangaan. Het werken bij KinderThuisZorg-Nederland is niet volgens 

traditionele procedures en dat vraagt om een frisse blik, innovatieve ideeën en een 

flexibele houding. 

Aandacht voor onze medewerkers 
Het HR-team streeft ernaar dat alle medewerkers bij KinderThuisZorg-Nederland 

lekker aan het werk kunnen zijn, zich gehoord voelen en weten bij wie zij terecht kunnen 

als zij hier behoefte aan hebben. Samen met jouw collega's van HR draag jij zorg voor 

een betrouwbare en optimale HR-administratie. Daarbij fungeer je als eerstelijns 

aanspreekpunt bij HR-vraagstukken die onze medewerkers hebben. Het contact met 

onze medewerkers verloopt op verschillende manieren zoals e-mail, telefoon, 

WhatsApp of persoonlijke gesprekken. We staan dagelijks in contact met onze 

(kinder)verpleegkundigen en collega’s op het servicebureau.  

Nog even alles op een rijtje: 

Jij bent de collega die: 

- Aandacht heeft voor alle medewerkers binnen KinderThuisZorg-Nederland;

- Het leuk vindt om het eerste aanspreekpunt voor onze medewerkers te 
zijn;

- Erg nauwkeurig en ordelijk te werk gaat; je bent binnen jouw rol 

verantwoordelijk voor een tijdige uitgaande- en inkomende (digitale) 

correspondentie zoals samenwerkingsovereenkomsten, supplementen, 

studieovereenkomsten, aanzeggingen, etc.

- Graag alles up to date heeft; denk hierbij aan het beheren van de 

personeelsdossiers of het bijwerken van verlofaanvragen of 

vakantieaanvragen en het op een juiste manier verwerken van deze uren;

- Administratief sterk onderlegd is en graag verantwoordelijk is voor de 

administratieve afhandeling van de in-, door- en uitstroomprocessen;



- Het leuk vindt om afspraken te regelen en te organiseren binnen serviceteam

HR; denk hierbij aan het plannen van sollicitatiegesprekken, persoonlijke

ontwikkelgesprekken en balansgesprekken;

- Mede verantwoordelijk is voor het werven en aannemen van nieuwe collega’s;

- Meedenkt en meewerkt aan het doorvoeren van veranderingen en/of

verbeteringen binnen de administratieve HR-processen;

- Goed kan samenwerken maar daarnaast ook erg zelfstandig en proactief is.

Je hebt kennis van: 

- HR-processen;

- Wet- en regelgeving;

- Communicatietechnieken;

- Administratieve processen.

Dit verwachten we van je: 

- Minimaal hbo werk- en denkniveau;

- Een opleiding richting HR of vergelijkbaar;

- Communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk;

- Flexibel inzetbaar;

- Je beschikt over een gezond verantwoordelijkheidsgevoel;

- Beschikbaar voor 24 tot 32 uur.

Dit bieden we jou: 

- Een interessante, uitdagende en afwisselende functie in een hippe

werkomgeving met mooie flexplekken;

- Een enthousiast team met gezellige collega’s;

- Een ambitieuze zorgorganisatie met korte lijnen;

- Een werkomgeving waarin mogelijkheden zijn voor jouw ideeën en inbreng erg

wordt gewaardeerd;

- Wij zijn ‘fan’ van Apple. Je gebruikt een MacBook en iPhone zodat je jouw werk

goed uit kunt voeren;

- Veel ontplooiingsmogelijkheden;

- Salaris, vakantiedagen, vakantiegeld en eindejaarsuitkering conform cao VVT.



Word jij helemaal gelukkig van deze vacature en ga jij samen de collega’s van HR het 

verschil maken? Dan is het werken als HR-medewerker bij KinderThuisZorg-Nederland 

iets voor jou! Solliciteren kan door jouw cv en motivatiebrief te sturen naar 

medewerkers@kinderthuiszorg.nl.   

Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie? Dat kan via ons vaste landelijke 

nummer: 088-0200700. Nog sneller is via mobiel bellen of appen: 06-26764235. Mailen 

mag natuurlijk ook: medewerkers@kinderthuiszorg.nl 
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