Woonmeij is op zoek naar een

Stagiair(e) HRM
Is HRM jouw passie? Vind je het fantastisch om bezig te zijn met
HR-processen en HR-vraagstukken? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Tijdens de stageperiode lever je een bijdragen aan een
aantal interessante projecten zoals evalueren en
aanpassen van het huidige opleidingsbeleid, opzetten van
een medewerkers tevredenheidsonderzoek, updaten van
de strategische personeelsplanning of een project naar
keuze in overleg met de HRM medewerker.

Geen dag is hetzelfde op het gebied van HRM. Samen met
de medewerker HRM volbreng je HR-werkzaamheden en
beantwoord je HR-vraagstukken. Na verloop van tijd krijg je
een aantal vaste verantwoordelijkheden. Om dit niveau te
bereiken is het van belang dat je eerst de organisatie leert
kennen. Je begint dan ook met ondersteunende
werkzaamheden.
Wanneer je kennis van de organisatie is gestegen, krijg je
steeds meer vrijheid in de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•

werving & selectie
in-, door- en uitstroom
gesprekstechnieken
opleidingen
faciliteren van het verzuimbeleid
arbo wetgeving
arbeidsrecht

Woonmeij heeft 54 medewerkers. Zij ziet
tevredenheid bij de werknemers als accelerator voor
de klanttevredenheid. Verantwoordelijkheid bij de
teams en doorontwikkeling van het zelf organiserend
vermogen zijn hierbij belangrijke drivers. Ontwikkeling,
zowel op vakinhoudelijk gebied als op het gebied van
digitalisering, is een vanzelfsprekendheid.

Wat vragen wij?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gemotiveerde en
talentvolle teamplayer voor 32 uur. Je volgt de opleiding
HBO Human Resource Management, je bent derdejaars
student en 4 dagen in de week beschikbaar voor de
praktijkstage. Je bent klantgericht, integer, communiceert
helder en beschikt over goede sociale vaardigheden.
Wat bieden wij?
Een afwisselende en uitdagende stageplek in een prettige
werkomgeving. Van elkaar leren, samenwerken,
persoonlijke ontwikkeling en een goede werksfeer zijn
voor ons belangrijk. Wij bieden een moderne
werkomgeving met mogelijkheden om flexibel te werken.
Er is ruimte voor eigen initiatieven. Stagiaires en
afstudeerders ontvangen een stagevergoeding.
Bedrijfsprofiel
Woonmeij stelt zich ten doel voldoende, duurzame en
betaalbare woningen aan te bieden aan huurders en
woningzoekenden die niet zelf in eigen woonbehoeften
kunnen voorzien. Wij werken op een klantgerichte en
maatschappij gedreven wijze voor ruim 5.100 klanten in de
gemeenten Meierijstad en Sint-Michielsgestel.

Procedure
Herken je jezelf in deze vacature en heb je
interesse? Solliciteer dan met cv en
motivatie via vacatures@woonmeij.nl
Heb je naar aanleiding van de vacature
vragen? Neem contract op met Stephanie
Peters, medewerker HRM
telefoonnummer (073) 544 06 58.

