Meewerkstage Recruitment en Employer Branding
Locatie: 's-Gravenzande

Ben jij een enthousiaste student HRM of volg je een commerciële opleiding? En lijkt het je een
uitdaging om mee te werken aan Recruitment en Employer branding? Lees dan verder!
Lijkt dat je wat?
Implementeren van een Applicant Tracking
System (ATS), bouwen aan een sterk Employer
Brand en inspirerende
arbeidsmarktcommunicatie. Dit zijn lopende
projecten bij Recruitment. Als meewerk stagiair
kun je hier een grote bijdrage aan leveren!
Praktische informatie:
Dit is een meewerkstage;
Je bent beschikbaar vanaf februari 2023;
Je bent beschikbaar voor minimaal 3
maanden, minimaal 24 uur per week;
Je spreekt en schrijft zowel Nederlands als
Engels;
Je krijgt een stagevergoeding van 450 euro per
maand (obv fulltime).
Wat breng je mee?
Je bent proactief, durft je mening te geven en
weet je ideeën ook om te zetten in de praktijk;
Je bent bezig met je 3e jaar van je HBOopleiding, bij voorkeur HRM of een
commerciële richting. Maar heb je een goed
verhaal waarom het ook past bij jouw
opleiding, geen probleem!
Je hebt een goed beeld van de huidige
arbeidsmarkt en hebt innovatieve ideeën hoe
we hierop kunnen inspelen.

Wat ga je doen?
De Recruitmentfunctie binnen de BOAL-groep is
pas recent gestart, wat betekent dat dit onderdeel
van HR volledig in ontwikkeling is. Dit is een
mooie uitdaging, maar geeft ook mooie kansen!
In deze stage trek je samen met de Recruiter op in
de verschillende projecten en kun je een
belangrijke bijdrage leveren aan de
implementatie van het nieuwe ATS. Jouw frisse
blik op de arbeidsmarkt en jouw ideeën over de
digitale mogelijkheden in sollicitatieprocedures
zijn zeer welkom!
Je krijgt de vrijheid om zelfstandig te werken aan
kleine en grote veranderingen, als onderdeel van
het HR team! Je komt terecht in een veelzijdig en
gedrteven HR-team van ongeveer 10 collega’s in
verschillende HR disciplines, dit loopt uiteen van
Salarisadministratie tot HR Managers.

Wil je bij ons stage komen lopen?
We zien je sollicitatie tegemoet! Stuur jouw cv en
motivatie naar Milou van Ruijven, Recruiter, via
careers@boalgroup.com.

