
Vacature: Medewerker P&O/ W&S 

Voor Summercamp Heino, DinoLand Zwolle en ElboBus zijn wij op zoek naar een 

Medewerker Personeel & Organisatie/ Werving & Selectie die vanuit het hoofdkantoor in 

Heino als medewerker P&O aan de slag gaat, met daarbij de focus op de volledige W&S 

van onze seizoen krachten. 

Wat doe je dagelijks? 

 In het voorjaar bestaat je hoofdactiviteit uit het werven & selecteren van alle 
(vakantie)medewerkers voor het nieuwe seizoen, in samenwerking met de locatiemanagers. 

 je legt contacten met opleidingsinstanties in de regio; 
 je zet vacatures uit op diverse platforms en social media; 
 je spreek kandidaten en bent verantwoordelijk voor de selectie van de nieuwe medewerkers; 
 je verzorgt de daadwerkelijke indiensttreding, waaronder de administratie zaken, zoals de 

arbeidsovereenkomsten en onboarding van de nieuwe medewerkers. 
 zodra de parken zijn geopend  (ca 1 april) kun jij daarnaast je aandacht besteden aan het gehele 

personeelsbeleid en daarbij vorm en beleid maken rondom voortgangs- en 
beoordelingsgesprekken, opleidingen én weer voorbereidingen treffen voor het nieuwe seizoen 
(campagnes opzetten, scholen bezoeken en strategische personeelsplanning); 

 je ontwikkelt je tot de sparringpartner op P&O-gebied voor de locatiemanagers. 
 
 
Wat heb je nodig om succesvol te kunnen zijn in deze functie? 

 een relevante afgeronde MBO+/ HBO- diploma; 
 1 a 2 jaar aantoonbare relevante ervaring in voornoemde werkzaamheden (bijvoorbeeld als 

intercedent of als medewerker W&S); 
 kenmerkende vaardigheden: je bent zelfstandig, communicatief en empathisch. Je hebt oog voor 

een goede match! 
 woonachtig in de omgeving van Heino (is een pré, geen must).  

 
Wat wij jou bieden?  

 salaris conform cao en inhoud van de functie; 
 een dienstverband van 28-32 uur per week; 
 veel verantwoordelijkheid en vrijheid; 
 een inspirerende en uitdagende werkomgeving; 
 een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar, ingaande zo spoedig mogelijk (per direct). Ook een ZZP-

constructie zien wij als mogelijke optie. 
 
 
Wie wij zijn? 

Wij zijn één stichting bestaande uit drie boeiende onderdelen. In de eerste plaats Summercamp 
Heino, de grootste groepsaccommodatie van Nederland. Tevens hoort DinoLand er bij, het 
leukste en leerzaamste thema-attractiepark van Nederland. Vervolgens maakt onze 
busmaatschappij ElboBus/Trailways de stichting compleet. Het hoofdkantoor bevindt zich in 
Heino, dat wordt dan ook jouw standplaats.   

Binnen de Stichting staan integriteit en aandacht hoog aangeschreven. Onze kernwaarden zijn 
Veiligheid, Verantwoord, Vriendschappelijk en Verbeteren. 

Solliciteren? 

Wij worden in de Werving & Selectie ondersteund vanuit Alfa Accountants & Adviseurs. Je 
kunt jouw sollicitatiebrief met CV sturen naar Freke Boersma, personeelsadviseur Alfa 
Nijverdal (fboersma@alfa.nl). 



Wanneer je van mening bent dat het profiel bij je past en je bent op zoek naar een interessante 
en afwisselende baan, dan vragen wij je uitdrukkelijk zo spoedig mogelijk te reageren. Mocht het 
profiel evenwel niet geheel voldoen, dan verzoeken wij je niet te reageren. 

 


