Vacature
ZB Bibliotheek van Zeeland is het hart van kennis, informatie en cultuur van en
voor iedereen in Zeeland.
Waar jong en oud elkaar op een verrassende, informatieve, educatieve en amuserende
manier interactief ontmoet. Waar je kennis maakt met oude, hedendaagse en toekomstige
uitingen van informatievoorziening. Waar je verrijkt wordt met opinie in dialoog en
ontmoeting over maatschappelijke actuele thema’s die spelen in Zeeland. Waar vaak van
alles te doen is en te beleven valt voor de jeugd, studenten en volwassenen. Kijk maar
eens op onze website www.dezb.nl

Wij zoeken per september 2022 een:

HR- stagiair(e)

Voor 32-36 uur per week
Wat ga je doen?
Tijdens je stage zul je echt gezien worden als onderdeel van de HR-afdeling. Je werkt samen met
de senior P&O adviseur, je ondersteunt haar en krijgt ook de verantwoordelijkheid voor eigen taken
toegewezen. Zo krijg je ervaring op verschillende gebieden binnen HR. De werkzaamheden die je
mag verrichten:
• Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers
• Het plannen en (mede) voeren van sollicitatiegesprekken
• Je denkt en werkt mee aan verschillende HR-projecten
• Ondersteuning bij ontwikkeling van het HRM-beleid
Profiel:
Wij zijn op zoek naar een stagiair(e) die een hbo-opleiding volgt in de richting HRM en zichzelf
herkent in dit profiel:
• Je bent zelfstandig en hebt een proactieve houding
• Je bent communicatief vaardig
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Je kan nauwkeurig werken
• Je kan goed organiseren en denkt actief mee
• Je bent beschikbaar vanaf september 2022

Wat bieden wij jou?
• Een meewerkstage met werkzaamheden op het hele HR-gebied
• Een stageplaats met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen inbreng
• Een leuke en gezellige werkplek
• Een marktconforme stagevergoeding
• Voldoende begeleiding bij je stage-opdrachten
• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en veel bij te leren.
Ben je enthousiast geworden en heb je zin in een uitdaging? Solliciteer dan snel! Stuur je motivatie
en cv uiterlijk maandag 31 mei 2022 naar: vacature@dezb.nl o.v.v. ‘Stage Human Resources
Management’. Heb je vragen, bel ons dan op 0118 654 326. De senior adviseur Personeel &
Organisatie, Judith van Bakergem, informeert je graag over deze stage bij ZB.

