Studeer jij HRM, International Business, Commerciële economie of soortgelijke studie
dan zijn wij op zoek naar jou. Heb jij altijd al stage willen lopen in het buitenland, dan is
dit je kans. Wij hebben namelijk verschillende stageplekken beschikbaar in deze sector.
Hiervoor zoeken wij een student die op zoek is naar een leuke en leerzame meeloop- of
afstudeerstage. Wil jij stagelopen bij een recruitment- of consultancy bedrijf lees dan snel
verder, de mogelijkheden variëren van werving en selectie tot HRM binnen een hotel.
Dagelijkse werkzaamheden recruitment:
•
•
•
•
•
•

je zoekt kandidaten via jobboards, eigen database en social media;
je belt actief en enthousiast nieuwe kandidaten;
je beoordeelt cv’s en bepaalt de geschiktheid van kandidaten;
je plant intakes voor onze consultants;
je zorgt dat onze database up-to-date is;
je onderhoudt onze social mediakanalen om nieuwe kandidaten te werven.

Dagelijkse werkzaamheden consultancy:
•
•
•
•
•
•

ondersteuning opdrachten voor klanten op het gebied van assessments (opstellen
van arbeidsovereenkomsten en het genereren van rapportages);
ondersteuning opdrachten voor klanten op het gebied van consultancy;
een bijdrage leveren aan het opstellen en uitvoeren van trainings- en
ontwikkelingsplannen;
(verder) ontwikkelen van het instrumentarium;
contact onderhouden opdrachtgevers;
logistieke/administratieve taken.

De student krijgt tijdens zijn/haar stage goede begeleiding. Daarnaast staat het
stagebedrijf open voor de inbreng van de student en kunnen stagewerkzaamheden
besproken worden. De student krijgt ook de mogelijkheid om aan zijn/haar
schoolopdrachten te werken. Indien de student een scriptie moet schrijven of een
onderzoek moet doen, kan dit in overleg.
Functie eisen:
Voor deze vacature zijn we opzoek naar een student die beschikt over de volgende
competenties: Resultaatgericht, communicatief vaardig, cultureel sensitief, proactief en
verantwoordelijk. Wil jij echt iets beteken voor het bedrijf en de mensen waar je mee gaat
samenwerken, dan zijn we op zoek naar jou.
Opleiding: Mbo- of hbo-niveau, HRM, International Business, Commerciële economie of
soortgelijke studie.
Periode: minimaal 3 maanden
Stagevergoeding: nader te bepalen

