
VACATURE VERVULD

werkte ik onder meer tijdelijk als personeelsadviseur bij de

Universiteit Leiden op een grote p&o-afdeling waar ieder zijn eigen

specialisme heeft. Ik kon daar mijn adviesvaardigheden ontwik-

kelen. Dat kan ik hier ook, maar ik moet ook veel procedures zelf

uitzoeken omdat de staf kleiner is. Hierdoor leer ik het p&o-vak

goed kennen.’

De toekomstige uitbreidingmaakt het werk extra enerverend. Het

nieuwe Nationaal Centrum voor Biodiversiteit zet Naturalis nog

beter op de kaart en betekent ook extra veel werk voor de p&o’ers.

Van der Geest voelt ze zich zeer op haar plaats in het museum. ‘Ik

was al een paar keer in Naturalis geweest en vond het al een bijzon-

dere instelling. Ik ben erg geïnteresseerd in dieren en planten. Na

mijn lunch wandel ik vaak eerst nog even door het museum om de

collectie te bekijken. Die blijft bijzonder.’
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‘Een mooie combinatie’
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Natuurhistorisch Museum Naturalis gaat flink uitbreiden.

P&O Partner zocht daarom een p&o-consulent met veel

groeipotentieel. Onder de meer dan 160 kandidaten sprong

Marijn van der Geest eruit, en dat niet alleen vanwege haar hart

voor dieren en planten.

Tekst Linda van Putten

Jan-Willem van den Dungen, consultant bij P&O Partner, zocht

voor Natuurhistorisch MuseumNaturalis een p&o-consulent. De

nieuwemedewerker hoefde niet zeer ervaren te zijn, maar wel veel

groeipotentieel hebben. Het museum gaat komende jaren name-

lijk flink uitbreiden. Naturalis heeft nu 170 vaste medewerkers en

het personeelsbestand neemt nogmet zeker 30 procent toe.

P&O Partner plaatste de vacature in de zomervakantie, maar

desondanks was de respons bijzonder groot. Van den Dungen ver-

klaart: ‘Het museum spreekt zeer tot de verbeelding en het is een

mooie functie om in door te groeien.’Waaraanmoest de nieuwe

medewerker voldoen? ‘De p&o-consulent moet zelfstandig kun-

nen werken, een analytisch denkvermogen hebben en in het bezit

zijn van een stevige persoonlijkheid.’

Van den Dungen kreegmeer dan 160 reacties en sprakmet veel

kandidaten. ‘Marijn was de laatste kandidaat en ze maakte indruk.

Ze is vriendelijk maar ook stevig, en vraagt goed door. Na haar

hbo-studie Personeel en Arbeid heeft ze psychologie gestudeerd.

Ze heeft als p&o’er bij de Universiteit Leiden gewerkt en is gewend

om voor een uiteenlopende groepmedewerkers te werken, van

laag- tot academisch geschoold. Dit alles tezamen was voor ons en

Naturalis eenmooie combinatie.’

Marijn van der Geest (25)

‘Ik werk nu tweemaanden bij Naturalis en heb het hier erg naar

mijn zin. Dit is een startersfunctie waar ik veel kan leren. Hiervoor
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