Vacature

Stagiair Mens & Arbeid

e

stageplaats voor een 3 of 4e jaars HRM-student voor gemiddeld 24 tot 32 uur per week

Functie-informatie:
De afdeling Mens en Arbeid van De Trans is op
zoek naar een leuke en enthousiaste stagiair. Door
de ontwikkelingen in de zorg en door de complexe
arbeidsmarkt liggen er genoeg uitdagingen voor
jou. Met de kennis die jij in de eerste jaren van de
opleiding Human Resource Management hebt
opgedaan, kun jij aansluiten bij verschillende
interessante projecten van de organisatie. Denk
bijvoorbeeld aan het implementeren van een nieuw
functiehuis, arbeidsmarktcommunicatie,
talentontwikkeling, etc.
Wil jij een leuke, leerzame en uitdagende stage bij
onze afdeling waarbij de focus ligt op Mens &
Arbeid, leren en ontwikkelen? Solliciteer dan op
deze vacature, want per september 2018 is de
organisatie op zoek naar jou!
We zijn op zoek naar een stagiair die:
In het derde of vierde jaar zit van de opleiding
Human Resource Management of een soortgelijke
opleiding.
Bij voorkeur zoeken we een persoon met een
beschikbaarheid van 3 tot 4 dagen per week voor
minimaal 5 maanden.
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband
werken, waarbij je initiatief toont, een lerende
houding hebt en ontwikkelde sociale
eigenschappen bezit.
Wij zoeken een stagiair met een proactieve en
dienstverlenende instelling die zich vol overgave wil
inzetten op het vergroten van medewerkersgeluk.
De kerncompetenties van onze organisatie zijn:
Resultaatgericht, integer en klantgericht.
Daarnaast passen competenties zoals zelfreflectie,
aanpassingsvermogen en sensitiviteit goed bij ons
team.
Wat krijg je hiervoor terug:
Een leerzame en uitdagende stage met uitstekende
begeleiding. Je zal binnen een bevlogen team de
kans krijgen om je te ontwikkelen naar een junior
adviseur. Daarnaast ontvang je een passende
stagevergoeding.

Informatie en sollicitatie:
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer
informatie? Neem dan contact op met Michel van
Klinken, adviseur Mens & Arbeid:
Telefoon: (06) 23 00 44 35
e-mail: mvanklinken@detrans.nl
Jouw sollicitatie kun je sturen naar
Monique Rhijnsburger, afdeling Mens & Arbeid via
e-mail: stage@detrans.nl
Ingangsdatum:
September 2018
Open tot:
31-05-2018

Missie van Stichting De Trans
De Trans ondersteunt mensen met een
verstandelijke beperking om te leven
zoals zij dat willen. Samen met
verwanten en overige betrokkenen
maken we de ondersteuning persoonlijk,
zodat plezier in het leven, wonen,
werken, leren de best mogelijke kansen
krijgt. Met onze ondersteuning streven
we ernaar dat mensen op hun eigen
manier het gewone leven kunnen
ervaren en deelnemen aan de
samenleving.

