Verenigingszaken Limburg (0,5 fte)

Stagiair(e) HR
Ben jij op zoek naar een leuke afwisselende HR meewerkstage? Houd je ervan de handen uit de
mouwen te steken, mee te denken en gelijk van toegevoegde waarde binnen een organisatie te
zijn? Dan is Bouwend Nederland op zoek naar jou!

Wat ga je doen?
Je gaat ervaring opdoen op de HR afdeling. Je ervaart tijdens je stage hoe het is om in een
dynamische omgeving te werken. Dit doe je onder begeleiding van drie HR collega’s. De
werkzaamheden zijn afwisselend en betreffen onder meer:









Aanspreekpunt voor HR vraagstukken
Verwerken van de HR administratie
Verwerken van inkomende post en e-mail
Bijhouden van de verzuimregistratie
Bijhouden en uitvoeren van ons lief & leed beleid
Up-to-date houden van intranet
Meewerken aan HR projecten
Alle andere ad hoc zaken op een HR afdeling

Jouw stageopdracht wordt in overleg met jou verder uitgewerkt.

Wat vragen wij van je?
We zoeken een enthousiaste, ambitieuze student met een representatieve houding en een goede
beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Je werkt graag in teamverband, maar
je neemt ook initiatief en kunt goed zelfstandig werken. Je volgt een hbo/wo opleiding in de
richting van HR.

Wat bieden wij?
Wij bieden een stageplaats van 4 à 5 maanden in de periode februari 2019 – juni 2019. De
startdatum en het aantal uren per week bepalen we in overleg. Je werkt mee op de veelzijdige HR
afdeling in een team van drie professionals. Openbaar vervoer is op loopafstand. Wij bieden een
marktconforme stagevergoeding.

Meer weten?
Voor meer informatie over deze stage kun je contact opnemen met Judith van Hartskamp, HR
Adviseur Bouwend Nederland, via j.vanhartskamp@bouwendnederland.nl of 06-13367845.
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur je motivatie met CV naar
HR@bouwendnederland.nl.

Bouwend Nederland is het gezicht van de bouw en infra. Met
100 enthousiaste professionals in Zoetermeer en in de regio
werken we aan een vitale en vooruitstrevende bouwsector.
Samenwerken, passie & plezier, professionaliteit en
klantgerichtheid zijn hierbij onze leidraad.

