Wij bieden een interessante HBO meewerkstage Human Resource
Management in Middelburg

HR meewerkstage (36 uur)
Zit je op dit moment in het 3e jaar van de Hbo opleiding Human Resource Management en ben je
vanaf februari 2021 op zoek naar een meewerkstage? ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
is voor de periode vanaf februari op zoek naar een enthousiaste en leergierige stagiair die 5 maanden
volledig wil meedraaien op de afdeling personeelszaken en zo alle aspecten van het HR-vak kan
ontdekken.
De afdeling
ZB biedt jou een uitdagende en vooral leerzame stage in een gezellig team. Tijdens deze
meewerkstage maak je als stagiair(e) onderdeel uit van de Human Resources afdeling. In deze rol
werk je samen met de senior adviseur P&O, Judith van Bakergem, en biedt je ondersteuning bij de
uitvoering van haar werkzaamheden.
Als HR-stagiaire

Neem je deel aan het werven & selecteren van nieuwe kandidaten

Plannen en (mede) voeren van sollicitatiegesprekken

Ondersteuning bij de ontwikkeling van het HR beleid 2021-2022

Bijdrage leveren aan het mobiliteits- en talentbeleid
In samenspraak met jouw stagebegeleider bepaal jij welke werkzaamheden jij zult gaan uitvoeren
die passen bij jouw stagedoelen. Je wordt breed ingezet als HR-stagiair waardoor jij de kans krijgt
om zoveel mogelijk inzicht te vergaren in alle onderwerpen die wij te bieden hebben. Hierbij kan je
denken aan HRM onderwerpen zoals: ziekteverzuim, Arbo zaken, opleidingsbeleid en ontwikkeling
van medewerkers.
kortom een HRM omgeving in ontwikkeling waar je veel kunt zien, doen en leren!

Wie ben jij?
Voor deze meewerkstage zijn wij op zoek naar een enthousiaste stagiair(e) die een HBO opleiding
volgt in de richting van HRM. Daarnaast herken je jezelf in het volgende profiel:

Je hebt uitstekende kennis van de Nederlandse taal

Je bezit goede communicatieve vaardigheden en durft op mensen af te stappen

Je bent zelfstandig, flexibel en houdt van aanpakken

Je kunt goed organiseren en bent in staat om actief mee te denken

Je bent beschikbaar vanaf februari 2021

Wat bieden wij?
ZB heeft ervaren praktijkbegeleiders in huis die je begeleiden tijdens je stageperiode. We geven je
alle mogelijkheid om te leren en jezelf te ontwikkelen. Deze stage bevat naast het opdoen van
werkervaring ook een uniek kijkje achter de schermen van ZB, een organisatie die jou gaat verassen!
Solliciteren
Spreekt deze stage jou aan solliciteer dan direct door je CV en motivatie uiterlijk 15 december 2020
te sturen naar vacature@dezb.nl o.v.v. “Stage Human Resources Management”. Inhoudelijke
vragen? Deze beantwoord Judith met plezier, neem contact op met Judith van Bakergem via +31
(0)118 654 326 of stuur een e-mail naar jvanbakergem@dezb.nl.

