
 

 

 
 
 
 
 
 

Vacature HR medewerker (24 uur) 
 
Ronald McDonald Kinderfonds 
Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar zijn. In twaalf 
Ronald McDonald Huizen logeren ouders, broertjes en zusjes op loopafstand van het ziekenhuis, zodat 
ze altijd in de buurt zijn voor een kus, knuffel of verhaaltje voor het slapengaan. In dertien Ronald 
McDonald Huiskamers in het ziekenhuis kunnen families in huiselijke sfeer ontspannen en in drie 
(aangepaste) vakantiehuizen komen gezinnen met een zorgintensief kind op adem tijdens een 
welverdiende vakantie. Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt geen subsidie en functioneert dankzij 
vrijwilligers, sponsors en donateurs. 
 
Voor het kantoor van het Ronald McDonald Kinderfonds in Amersfoort zoeken wij een HR medewerker. 
Deze hartelijke en nauwkeurige spin in het web is onderdeel van team Diensten onder leiding van de 
teammanager Diensten en werkt functioneel nauw samen met de adjunct-directeur, tevens HR 
portefeuillehouder. 
 
HR medewerker (24 uur per week) 

• Je bent het eerste hartelijke aanspreekpunt voor praktische vragen over HR van de 45 collega’s 
in dienst van het Ronald McDonald Kinderfonds. 

• Je zorgt dat de administratieve verwerking van het personeelsbeleid op orde is, waaronder de 
personeelsdossiers. Hiervoor werk je met diverse systemen zoals Microsoft Teams, Salesforce, 
i-Talent, Unit4 en Verlofapp. 

• Je bent de contactpersoon voor het salarisadministratiekantoor inzake de salarismutaties. Je 
verzorgt tevens de loonjournalen en periodeoverzichten t.b.v. de Ronald McDonald Huizen. 

• Je draagt zorg voor de administratieve en organisatorische werkzaamheden op het gebied van 
werving en selectie, en in- en uitdiensttreding. 

• Je zorgt dat mutaties t.a.v. pensioen- en personeelsverzekeringen tijdig en volledig worden 
doorgegeven. 

• Je onderhoudt het contact met de arbodienst/ UWV ten aanzien van ziekmeldingen en daaruit 
voortvloeiende wettelijke verplichtingen. Ook rapporteer je de verzuimcijfers. 

• Je ondersteunt met het opstellen van stageovereenkomsten en zzp-contracten. 
• Je bent het aanspreekpunt voor vrijwilligers die werkzaam zijn op het kantoor van het Ronald 

McDonald Kinderfonds of potentiële vrijwilligers die zich voor het Ronald McDonald Kinderfonds 
willen inzetten. 

• Je bent onderdeel van de Front Office en daarmee zorg je er samen met 5 directe collega’s voor 
dat medewerkers, vrijwilligers en externe partners gastvrij ontvangen worden en prettig kunnen 
samenwerken op kantoor. Tevens ben je achtervang op binnenkomende telefoontjes van 
donateurs of algemene relaties, met de focus op de vrijdag. 

 
  



 

 

Profiel 
• Opleiding (mbo-niveau) op het gebied van P&O/HR. 
• Werkervaring in een soortgelijke functie is een vereiste. 
• Nauwkeurig. 
• Betrokken en empathische persoonlijkheid. 
• Dienstverlenend. 
• Weet uitstekend om te gaan met vertrouwelijke informatie. 
• Passend bij de organisatiewaarden: gastvrij, verbindend, kwaliteit gedreven, betrouwbaar. 
• Beschikbaar op dinsdag (op kantoor) en vrijdag (thuiswerkdag). De overige uren kunnen flexibel 

qua tijd en plaats ingevuld worden. 
 
Wat bieden wij? 
Je gaat werken in een betrokken en enthousiast team (6 medewerkers) onder leiding van Iris de Boom, 
teammanager Diensten. Het salaris is, afhankelijk van ervaring, maximaal € 3.407,77 bruto per maand 
(op basis van 36 uur), schaal E. Ons kantoor ligt op een paar minuten loopafstand van station Amersfoort. 
De aanstelling is in ieder geval voor een jaar met een gewenste start per 1 april 2021. 
 
Solliciteren of meer informatie? 
MATCHT ondersteunt het Ronald McDonald Kinderfonds bij de wervingsprocedure. Stuur uiterlijk 
vrijdag 5 februari 2021 je motivatie en cv naar Guliette Kymmell guliette@matcht.nl. De eerste 
gesprekken vinden plaats op maandag 15 februari 2021, de tweede gespreksronde (met daarbij 
eventueel een korte case) op dinsdag 23 februari 2021. Heb je vragen n.a.v. de vacature? Bel naar 
Monique Kortenoeven, interim HR medewerker bij het Ronald McDonald Kinderfonds: 06 15 09 51 11. 
. 


