
 
De Stichting Fryske Akademy doet wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, de meertalige maatschappij en 
de regionale geschiedenis fan Fryslân en levert daarmee een kritisch opbouwende bijdrage aan het internationale 
wetenschappelijk debat en aan hoe de maatschappij zich ontwikkelt.. De Fryske Akademy heeft op dit ogenblik 44 
medewerkers in dienst, die samenwerken mei onze stagiairs, vrijwilligers en gastonderzoekers. De Fryske Akademy 
is gelieerd aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), maar het instituut is tevens diep 
geworteld in de regio. 
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Deze  functie staat open in onze ambitieuze organisatie. We streven naar een organisatie waarin 
medewerkers samen waardevol werk doen en met voldoening werken aan onze doelstellingen, op het 
gebied van de Friese taal, cultuur en geschiedenis. Met een team van 7 medewerkers (financiën, 
communicatie, secretariaat en facilitair) werk je  aan ondersteuning van de wetenschappelijk 
onderzoekers. Je draagt hieraan bij door zorg te dragen voor alle facetten van personeelsmanagement 
en optimale werkomstandigheden. 

Is dit wat voor jou? 
Je adviseert de directeur-bestuurder over HR-vraagstukken op operationeel, tactisch en strategisch 
niveau. Je draagt bij aan het HR-beleid en voert de implementatie hiervan uit. Je bent het aanspreekpunt 
voor HR-zaken en houdt je bezig met in- en uitstroom, functioneren, ziekteverzuim, arbeids-
voorwaarden, arbeidsomstandigheden en actuele HR-onderwerpen. Je ziet toe op in correcte toepassing 
van wet- en regelgeving. Je zorgt voor een goede verwerking van personeelsinformatie en staat in jouw 
functioneren voor “goed werkgeverschap”. Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeheer en geeft 
hier praktische aanvulling aan. Je draagt verantwoordlijkheid voor de HR-processen en voor het 
optimaliseren hiervan. 
 
Dit neem je mee 
Je hebt een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van HR en relevante werkervaring en kennis van 
HR-vraagstukken en wet- en regelgeving. Je bent empathisch, integer, sensitief en kunt goed zelfstandig 
werken en samenwerken. Je durft zaken bespreekbaar te maken en hebt goede sociale en 
communicatieve vaardigheden. Je bent praktisch ingesteld en hebt kennis van geautomatiseerde HR-
systemen en werkt vanuit het idee zaken mogelijk te willen maken. Je werkt samen met Friestalige, 
Nederlandstalige en Engelstalige collega’s; je beheerst deze talen goed en je wilt graag werken in een 
dynamische omgeving met wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke uitstraling.  

De FA acht een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt van groot belang. Een 
werkomgeving waarin aandacht is voor individuele kwaliteit en waar ontwikkelmogelijkheden voorop 
staan. Samen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen. We nodigen dan ook 
graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke 
geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de FA op deze wijze versterkt.  

Arbeidsvoorwaarden 
Wij bieden een tijdelijk dienstverband aan dat liefst zo gauw mogelijk in kan gaan, eerst voor een jaar 
met de mogelijkheid tot een vaste benoeming. Hybride werken is mogelijk.  Inschaling is afhankelijk van 
opleiding en werkervaring bij een volledig dienstverband maximaal € 4.093,- per maand (UFO-profiel 
HR-adviseur niveau 3 in schaal 9 fan de cao Nederlandse Universiteiten). De Fryske Akademy heeft een 
keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden. 
  



 
Inlichtingen  
Enthousiast? Wij zien jouw sollicitatie graag tegemoet! Voor meer informatie kan je contact opnemen 
met Nora Pratley, e-mailadres: npratley@fryske-akademy.nl.  
 
Solliciteren 
Je kunt jouw motivatiebrief en cv voor maandag 4 april 2022 sturen naar Nora Pratley HR-adviseur: 
wurkje@fryske-akademy.nl; o.v.v. HR-adviseur. 
 

 

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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