
  

Is HRM jouw passie en ben je op zoek naar een stage in een dynamische 
omgeving met veel uitdaging? Dan zit je goed bij Woonmeij! 

Geen dag is hetzelfde op het gebied van HRM. Samen met de 
medewerker HRM volbreng je HR-werkzaamheden en 
beantwoord je HR-vraagstukken. Je begint met 
ondersteunende werkzaamheden en wanneer je kennis van 
de organisatie is gestegen, krijg je steeds meer vrijheid in de 
onderdelen: 

• werving & selectie van nieuwe medewerkers 

• alle voorkomende administratieve 
werkzaamheden rondom in-, door- en uitstroom 

• faciliteren van het verzuimbeleid 

• faciliteren van het opleidingsbeleid, organiseren 
van trainingen 

• updaten van HR-beleidsstukken 

• HRM ontwikkel- en beoordelingscyclus 

• verstrekken van informatie aan leidinggevenden 
en medewerkers over HR gerelateerde 
onderwerpen 

 
 

Als HR stagiair(e) zal je de organisatie in de volle 
breedte gaan ondersteunen bij alle voorkomende HR 
processen zodat je een overall beeld krijgt van de HR 
werkzaamheden binnen een woningcorporatie.  
Je krijgt veel vrijheid om zelf HR klussen op te pakken 
en een bijdrage te leveren aan projecten. 
 
Wat vragen wij?  
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en pro-actieve 
teamplayer. Je volgt de opleiding HBO Human Resource 
Management. Je bent integer, communiceert helder en 
beschikt over goede sociale vaardigheden. Je past binnen 
onze kernwaarden: de klant centraal stellen, betrouwbaar 
zijn, respectvol handelen en verantwoordelijkheid nemen.  
 
Wat bieden wij?  
Woonmeij biedt een afwisselende en uitdagende 
praktijkstage van minimaal 4 maanden (start september 
2019) met ruimte voor eigen initiatieven. De stageduur is 
flexibel in te vullen, rekening houdend met de eisen van je 
opleiding. Wij bieden een moderne werkplek in een 
prettige werkomgeving in onze vestiging in Schijndel 
(Meierijstad). Stagiaires ontvangen een marktconforme 
stagevergoeding. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meewerk stage HRM 

Bedrijfsprofiel 
Woonmeij is een middelgrote woningcorporatie met 
een platte organisatiestructuur in de regio Meierijstad 
en Sint-Michielsgestel. Het is een non-profit 
organisatie die zich ten doel stelt goede, duurzame en 
betaalbare woningen aan te bieden aan huurders en 
woningzoekenden die niet zelf in eigen 
woonbehoeften kunnen voorzien.  
 
Woonmeij heeft 60 medewerkers. Zij ziet 
tevredenheid bij de werknemers als accelerator voor 
de klanttevredenheid. Een goede werksfeer, van elkaar 
leren, samenwerken en persoonlijke ontwikkeling zijn 
voor ons belangrijk. Verantwoordelijkheid bij de teams 
en (door)ontwikkeling van het zelf organiserend 
vermogen zijn hierbij belangrijke drivers. 
 
 

Procedure 
 

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


