Vacature | Traineewerkplek bij de Shared Service Organisatie (SSO CN) van
Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN)
Omschrijving organisatie
De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is de schakel tussen alle uitvoerende diensten van ministeries die
aanwezig zijn op de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Ieder ministerie is zelf inhoudelijk
verantwoordelijk voor het invoeren en het uitvoeren van beleid van het betreffende ministerie. Voor de juiste
uitvoering en ondersteuning doen ze daarbij een beroep op de Shared Service Organisatie (SSO CN) van de
Rijksdienst Caribisch Nederland. SSO CN biedt ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering, personeel &
organisatie, inkoop & financiën, facilitaire zaken, ICT en communicatie.
Omschrijving werkplek

Het team P&O bestaat uit HR-adviseurs, HR-medewerkers en (senior) medewerkers in de salarisadministratie.
Het team wordt aangestuurd door een teamleider aan wie je als Trainee verantwoordelijkheid aflegt.

Rol trainee

Als trainee ga je aan de slag met het:
• Verbeteren van de inhoudelijke besluiten.
• Juridische advisering richting HR-adviseurs.
• Daarnaast geef je gevraagd en ongevraagd advies over (arbeids-) juridische zaken van de afdeling.

Gewenste trainee
Je hebt een afgerond WO-opleiding; Rechten bij voorkeur specialisatie Arbeidsrecht
Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke (Nederlands) uitdrukkingsvaardigheden;
Je haalt en brengt relevante kennis en informatie en betrekt relevante partijen zo vroeg mogelijk in het proces
en werkt samen met hen aan een gezamenlijk resultaat;
Je bent gericht op oplossingen waarbij je binnen de kaders flexibel omgaat met procedures en een aanpak en
gedragsstijl die past bij de situatie;
Je bent proactief, leergierig, flexibel en dienstverlenend;

Begeleiding

De trainee wordt begeleid door de teamleider P&O en de senior HR-adviseurs.

Beoordeling

Beoordeling geschiedt conform de geldende wet- & regelgeving RCN.

Duur werkplek

De duur is twee jaar, start 15 februari 2023. Er bestaat een mogelijkheid om deel te nemen aan projecten bij
andere diensten van de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Arbeidsvoorwaarden
Startsalaris
Arbeidsduur
Vakantiedagen
Vakantiegeld
Eindejaarsuitkering
Pensioenvoorziening
Aanstelling

aanloopschaal 10, USD 2.967, -- bruto per maand
36 uur
168 uur
Ja, 8,33% van de bezoldiging
Ja, 8,33% van de bezoldiging
Ja, regeling bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN)
Tijdelijk, met uitzicht op een vast dienstverband

Aanstellingseisen

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Medische keuring
Het Nederlanderschap

Begindatum werkplek

15 Februari 2023

Vacaturenummer
SSO - 2023

