Afstudeer / stageplaats HBO Human Resource Management

Wij bieden:
Holland Shielding Systems beidt jou een uitdagende stage! Tijdens deze meewerkstage maak
je onderdeel uit van de Human Resources afdeling op ons kantoor. In deze rol werk je samen
met de HR-manager en ben je zelfstandig aan de slag.
De werkzaamheden:
- Werven en selecteren van gespecialiseerde medewerkers
- Verspreiden van vacatures naar verschillende media, scholen en universiteiten
- Opzetten / maken van functieprofielen
- Registeren en bijhouden van overwerk, verzuim en afwezigheid van medewerkers
- Plannen en voeren van sollicitatie gesprekken (Doorgronden van persoonlijkheid,
kennis, ervaring en motivatie)
- Algemene bijdrage aan de invulling van het personeelsbeleid

Functie eisen
Voor deze meewerkstage zijn wij op zoek naar goed gemotiveerde en enthousiaste HBO
stagiair richting HRM of vergelijkbaars. Voorkeur gaat uit naar een derde of laatste jaar
student. Uitstekende kennis van de Nederlandse taal en goede kennis van de Engelse taal.
We gaan er vanuit dat als je deze studie volgt dat je communicatief vaardig bent en pro
actief te werk kunt gaan.

Wie zijn wij?
Holland Shielding Systems BV is een wereldwijde bekende specialist op afschermingsgebied
voor de elektronica industrie en is gevestigd in Dordrecht. Wij ontwikkelen en produceren
economische oplossingen van hoge kwaliteit voor bijna alle EMC (elektromagnetische
compatibiliteit) afschermingsvraagstukken in diverse marktgebieden.
Faraday Cages is een onderdeel van de organisatie en is gespecialiseerd in ontwerpen en
bouwen van EMI/RFI afgeschermde ruimtes. Projecten vinden plaats in ziekenhuizen, bij
meetinstituten of bij geheime diensten.

Wij bieden je:
Een leerzame stageplaats waar jij je zelf kunt ontwikkelen in een mooi kantoor gevestigd aan
de rivier voor een inspirerend mooi uitzicht.
Je staat bij ons niet stil maar je denkt mee en ontwikkel je. Als jij wilt doorgroeien kan dat,
als je op je plek zit of je hebt andere wensen is dit ook altijd bespreekbaar. Door de platte
organisatiestructuur is er een plezierige werksfeer en veel vrijheid voor de ontplooiing van
jezelf.

Kom jij ons team versterken?
Stuur dan je C.V. ter attentie van Christine naar hrm@hollandshielding.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

