
 

We zoeken op korte termijn een:   

 

HOOFD P&O 

 

 

FUNCTIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN  

In deze uitdagende functie ben je eindverantwoordelijk voor het P&O-beleid van de Brookhuis Groep (520 

medewerkers) voor de drie divisies: taxivervoer (80%), verkeersschool (8%) en busreizen (12%). Je geeft 

leiding aan 2 medewerkers en bent het aanspreekpunt voor onze interne jobcoach. Je informeert, adviseert 

en begeleidt bij de uitvoering en ontwikkeling van ons P&O-beleid.  Je bent verantwoordelijk voor de 

beleidsvoering op het gebied van in- door- en uitstroom van medewerkers, je verzorgt 

personeelsrapportages en P&O gerelateerde ken- en stuurgetallen. Speerpunten liggen op: in-, door-, en 

uitstroom, re-integratie, ziekteverzuim en opleidingen. Daarnaast zul je veel te maken krijgen met Social 

Return On Investment (SROI), de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en arbeidsrechtelijke en 

juridische zaken. Je beheert en optimaliseert de online en offline processen van de afdeling P&O. 

PROFIEL 

Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO-opleiding P&A/HRM en hebt minimaal 5 jaar relevante 

werkervaring bij voorkeur in een organisatie waarin ook wordt gewerkt met doelgroepen, re-integratie en 

verschillende cao’s en arbeidsvoorwaarden. Je hebt een echte hands-on mentaliteit, bent pragmatisch en 

accuraat, slagvaardig, je stuurt op resultaat, je beschikt over goed ontwikkelde leidinggevende 

vaardigheden en weet goed tempo te houden. Communicatief ben je sterk en je kunt strategisch denken, 

vanuit de business. Ervaring met AFAS en/of andere systemen die de operationele P&O-processen 

ondersteunen is een pré en je bent in staat deze processen verder uit te bouwen. Kennis van en/of affiniteit 

met de mobiliteitsbranche is een pré. Tot slot ben je 32-40 uur per week beschikbaar. Meerjarige relevante 

werkervaring is beslist nodig, maar de juiste attitude en een sterke persoonlijkheid zijn minstens zo 

belangrijk om succesvol te zijn in deze functie binnen Brookhuis. 

BROOKHUIS 

Brookhuis is een vooraanstaande speler in de mobiliteitsbranche met drie divisies: taxivervoer, 

verkeersschool en busreizen. We hebben 520 medewerkers in dienst en beschikken over ruim 275 

voertuigen. Met een innovatieve en ondernemende aanpak creëren we oplossingen voor mobiliteit. Kwaliteit 

blijft het belangrijkste aspect binnen de afspraken met onze opdrachtgevers. Brookhuis is een 

familiebedrijf, in 2013 vierden we ons 50 jarig bestaan. Kernwaarden die wij belangrijk vinden zijn 

gezamenlijk, plezier, gepassioneerd en grensverleggend. In ons team is aandacht voor elkaar, ruimte voor 

ondernemerschap en ambities, we waarderen innovativiteit en creativiteit en streven met elkaar naar het 

beste. Onze slogan is dan ook:  

Brookhuis, met z’n allen vooruit! 

INTERESSE 

In de mobiliteitsbranche werven we nieuwe opdrachten door in te schrijven op aanbestedingen, het 

uitbrengen van offertes en het onderscheiden in klantcontact. Hierbij is het belangrijk dat wij onze 

kwaliteiten zo goed mogelijk naar voren brengen. Dit zouden we ook graag terugzien in jouw sollicitatie, je 

kunt deze opsturen naar  P&O@brookhuisgroep.nl. Dit is mogelijk tot 16 september 2015. Voor vragen over 

deze vacature kun je contact opnemen met Laura Hollink – Hoofd P&O, laura.hollink@brookhuisgroep.nl of 

088 - 4607080. 
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