Vacature HR stage
Studeer jij aan een HRM opleiding bij Fontys of Avans? Ben jij op zoek naar een leuke, leerzame stage waarin jij
de ruimte krijgt om samen met een team aan de slag te gaan met beleidsontwikkeling?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?
Je komt te werken in een klein P&O team. Samen met de werkgroep Personeel ga je o.a. aan de slag met het
ontwikkelen van een nieuwe gesprekkencyclus, mobiliteitsbeleid én het thema onboarding. Tijdens je stage krijg
je mogelijkheden om zelfstandig zaken uit te zoeken en op te pakken. Daarnaast ondersteun je het P&O team
met uitvoerende werkzaamheden.
Jouw werkdag
Als je binnenkomt installeer jij jezelf op een flexplek. Je begint je dag met een kop thee of koffie en een praatje
met je collega’s. Daarna ga je zelfstandig aan de slag met de taken in je mailbox. Je werkt veel samen met je
collega’s en de leden van de werkgroep personeel (directeur, 2 managers en 2 P&O adviseurs). Je werkt
opdrachten uit en denkt natuurlijk mee vanuit jouw visie! Je zit bij diverse overleggen en krijgt de kans om in de
praktijk kennis te maken met een breed spectrum van het HR-vak. Erg gevarieerd en leerzaam dus!
Wie ben jij?
• Je bent enthousiast, energiek en proactief!
• Je bent een 3e jaars HBO student (in de richting van HRM);
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
• Je hebt een professionele en leergierige houding en neemt verantwoordelijkheid;
• Je bent administratief en communicatief vaardig;
• Je durft initiatief te tonen, staat (figuurlijk) graag met je voeten in de klei en zegt volmondig ‘Ja!’ tegen
een uitdaging.
Wat bieden wij jou?
• Een leuke werkplek met betrokken collega’s;
• Een stageplek waar je ook echt de ruimte en mogelijkheden krijgt om jezelf verder te ontwikkelen;
• Een stageovereenkomst voor 32-36 uur per week voor de duur van 5 tot 12 maanden (startdatum en
duur in overleg);
• Een stagevergoeding van € 150,- (bruto) per maand.
Heb je vragen? Stel ze gerust!
Stephanie van Daal (Teamleider Centraal Bureau & P&O Adviseur) staat voor je klaar om ze te beantwoorden. Zij
is bereikbaar op telefoonnummer 013-5057504.
Solliciteren
Ben jij net zo enthousiast als wij? Stuur voor 15 december a.s. je motivatie en CV naar
personeel@stichtingsamenwijs.nl. Een filmpje mag natuurlijk ook.
Wie zijn wij?
Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs verzorgt opvang en onderwijs in Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek,
Haghorst, Middelbeers en Hilvarenbeek, voor ongeveer 1600 kinderen. In onze visie leert het kind optimaal als
er een doorgaande lijn in ontwikkeling is van 0 tot 13 jaar. In onze Samenwijscentra wordt gewerkt met één
team voor kinderopvang en basisonderwijs. Meer informatie vind je op www.stichtingsamenwijs.nl.

