
 

 
De Stichting Omroep Muziek (SOM) is met ca. 230 medewerkers het productiehuis voor levende muziek bij de publieke 
omroepen. De SOM heeft in het kader van de taakstelling Levende Muziek en op basis van afspraken met de NPO, NTR 
en AVROTROS, de opdracht voor de productie van drie grote symfonische series voor NPO Radio 4: de NTR 
ZaterdagMatinee, het AVROTROS Vrijdagconcert en Het Zondagochtend Concert.  

Het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor (samen 180 musici), onderdeel van de SOM, verzorgen de 
hoofdmoot van de concerten in de series. Met deze drie series en twee ensembles toont de SOM zich hoeder van vijf 
merkiconen van traditie én vernieuwing, mede dankzij een constructieve en intensieve samenwerking met NTR, 
AVROTROS en NPO Radio 4. We produceren vanuit ons eigen gebouw, het rijksmonument Muziekcentrum van de 
Omroep, dat vaste en incidentele huurders kent en een aantal goed lopende concertseries programmeert. 

De SOM produceert voor de omroepseries jaarlijks tenminste 75 concerten. Daarnaast kunnen de ensembles hun 
producties ook elders uitspelen en als de planning voor de series dat toelaat, producties buiten verband van de omroepen 
realiseren. De SOM heeft een eigen bedrijfs-cao.  

Wij zijn op zoek naar een: 

Teamleider HR (0,8 fte) 

De functie: 

Als Teamleider HR: 

• Ben je onderdeel van en geef je leiding aan een zelfstandig werkend HR-team; 

• Vertegenwoordig je HR in het Management Overleg en beheer je het HR-budget in nauwe afstemming met je HR- 
collega’s;  

• Ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het strategisch HR-beleid; 

• Ben je als HR-adviseur de sparringpartner van managers en teamleiders en ondersteun je hen op een proactieve 
manier bij de uitvoering van het HR-beleid;  

• Ben je verantwoordelijk voor het proces rond de werving en selectie van managers en teamleiders; 

• Ondersteun je de ensemblemanagers bij de strategische personeelsplanning van koor en orkest;  

• Ondersteun je samen met je HR-collega’s de managers en de teamleiders in het vergroten van de duurzame 
inzetbaarheid van alle medewerkers; 

• Participeer je in de overlegvergadering tussen de directeur en de ondernemingsraad en in het cao-overleg tussen 
directeur en vakorganisaties; 

• Adviseer je de directeur over modernisering van de arbeidsvoorwaarden; 

• Werk je onder verantwoordelijkheid van de senior manager bedrijfsvoering. 
 

Jouw profiel: 

• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau; 

• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een brede rol als HR-adviseur in een complexe organisatie; 

• Je hebt kennis van het arbeidsrecht en ervaring in veranderprocessen; 

• Je bent een stevige sparringpartner met oog voor mens en organisatie; 

• Je hebt kennis van en/of ervaring met het werken in een culturele organisatie, bij voorkeur bij een orkest en/of 
 koor; 

• Je ziet kansen, bent nieuwsgierig, bent positief ingesteld en initiatiefrijk; 

• Je kunt goed overzicht houden en hoofd- en bijzaken scheiden; 

• Je kunt goed omgaan met deadlines, bent stressbestendig, cijfermatig sterk en nauwgezet; 

• Je beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift is uitstekend. 

 



Het HR-team: 

Het HR-team bestaat uit de ARBO coördinator/preventiemedewerker en de HR-medewerker die beiden een eigen 
portefeuille hebben. Samen met jou zorgen zij voor een vlekkeloze uitvoering en verder doorontwikkeling van het 
personeelsbeleid waarvan de uitvoering bij de managers en teamleiders is belegd. 

 

Praktisch: 

Zolang de corona-situatie aanhoudt, combineren wij werken op kantoor met thuiswerken. Het kantoor bevindt zich in 
ons eigen gebouw, het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum.  

 

Arbeidsvoorwaarden: 

Stichting Omroep Muziek heeft een eigen bedrijfs-cao waarin ook de arbeidsvoorwaarden van alle kantoorfuncties zijn 
opgenomen. Inschaling vindt plaats op basis van relevante werkervaring. Verder kent SOM volop mogelijkheden om je 
verder te ontwikkelen en te scholen en bieden wij diverse faciliteiten om je duurzame inzetbaarheid en vitaliteit te 
vergroten. Ook is er een thuiswerkregeling. In aanvang wordt er een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar geboden, met de 
intentie om deze om te zetten in een vaste aanstelling. 

 

Reacties: 

Zie je voor jezelf een toekomst om bij te dragen aan het personeelsbeleid van de SOM, reageer dan!  
 
De werving & selectie van de Teamleider HR wordt namens de SOM uitgevoerd door Kraai & Van Lier Headhunters. 
Voor nadere informatie of vragen kun je contact opnemen met Bart Kraai (06-21217083) of Edwin van Lier (06-
42106147).  
Sluitingsdatum voor het reageren op deze functie is 2 juni 2021. 
Je kunt je cv per e-mail sturen naar Bart@kenvl.com / Edwin@kenvl.com. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

 


