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 februari 2022 een

HR-stagiair(e)
voor gemiddeld 32-36 uur in de week
Volg jij momenteel de opleiding HRM en ben je op zoek naar een leuke en uitdagende stageplek
waarin je echt als onderdeel van het team wordt gezien? Dan zoeken we jou!
Wat ga je doen?
In deze rol werk je samen met de senior adviseur P&O en bied je ondersteuning bij de uitvoering van
haar werkzaamheden. Daarnaast krijg je ook taken toegewezen waarin jij verantwoordelijk voor zal
zijn. Vrijwel alle HR-facetten zullen tijdens deze stage aan bod komen. Hieronder een voorproefje:
• Werven en selecteren van nieuwe kandidaten
• Plannen en (mede) voeren van sollicitatiegesprekken
• Je denkt en werkt mee aan verschillende HR-projecten
• Bijdrage leveren aan het vitaliteitsbeleid
• Ondersteuning bij de ontwikkeling van het HRM-beleid
Functie eisen:
Voor deze meewerkstage zijn wij op zoek naar een enthousiaste en leergierige stagiair(e) die een
HBO opleiding volgt in de richting van HRM. Daarnaast herken je jezelf in het volgende profiel:
• Je bent op zoek naar een meewerkstage van 4-5 dagen in de week
• Je bent zelfstandig en hebt een proactieve houding
• Je stapt makkelijk op mensen af en bent communicatief vaardig
• Je kan nauwkeurig werken
• Je kan goed organiseren en bent in staat om actief mee te denken
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Wat bieden wij?
• Een allround meewerkstage met werkzaamheden op de volle breedte van het HR-vak
• Een uitdagende en leerzame stageplek met veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor
initiatief
• Een leuk team
• Een marktconforme stagevergoeding
• Mogelijkheid om te leren en jezelf te ontwikkelen
• Voldoende begeleiding voor jouw stage-opdrachten
“Binnen ZB word je door het team echt als een volwaardige medewerker gezien. Je krijgt een
stukje vertrouwen waardoor je veel taken zelfstandig kan en mag oppakken. Als je er niet uitkomt
of je hebt vragen is dit geen probleem. Mijn stagebegeleider biedt mij voldoende begeleiding en
daarnaast staat ze altijd open voor een gezellig gesprekje. Het team is bereid om je te helpen met je
schoolopdrachten en er hangt een informele sfeer. Je kan bij iedereen binnenlopen. Ik raad ZB zeker
aan als je graag jezelf wilt verdiepen in het HR-vak en ruimte wilt om dit te ontdekken.” - Daitrang,
huidige HR-stagiaire bij ZB.
Sollicitatieprocedure:
Klinkt dit voor jou nog steeds als muziek in de oren? Solliciteer dan snel. Stuur je motivatie en CV
uiterlijk 21 december 2021 naar: vacature@dezb.nl o.v.v. ‘Stage Human Resources Management’.
Ben je enthousiast en 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.

