
Stageplaats HRM vanaf september 2021    

 
Wil jij ervaren hoe het is om stage te lopen in een unieke streek waarbij jij het verschil kan maken 
voor 88.000 inwoners? Bij ons krijg jij alle ruimte om mee te bouwen aan een vernieuwende 
gemeentelijke organisatie. Daarnaast bieden wij volop kansen voor een persoonlijke en 
professionele ontwikkeling. Durf jij vanuit verschillende richtingen te kijken en wil je met jouw 
vakmanschap persoonlijke impact hebben op de ontwikkeling van de Hoeksche Waard? Kom dan 
stagelopen bij  gemeente Hoeksche Waard, een werkgever waar je trots op mag zijn! 
 

Ligt jouw interesse in het brede vakgebied van HRM? Vind jij het leuk om mee te denken en te doen 

op de HRM thema's die horen bij een jonge organisatie? En heb jij interesse in recruitment? Dan is 

dit een leuke stage voor jou! 

Hoe ziet het team eruit? 

Je loopt stage bij een adviseur HRM in team HRM en je levert een bijdrage aan team Hoeksche 

Campus als het gaat om recruitment. Twee leuke teams met uitdagende opdrachten.  

Wat ga je doen? 

Samen met de adviseur HRM ga je aan de slag met de thema’s en vraagstukken die op de HRM-

kalender staan. Denk aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Of aan een moderne gesprekscyclus. 

Ook aan de terugkeer naar werken op kantoor na een lange thuiswerkperiode kun je bijdragen. We 

werken bij HRM graag nauw samen binnen de organisatie en zoeken innovatieve oplossingen. In de 

samenwerking tussen HRM en Hoeksche Campus kun jij nadrukkelijk bijdragen aan recruitment. We 

zoeken continu naar nieuwe medewerkers. Verder werken we volop aan onze employer branding. 

Wie ben jij? 

Jij volgt een HRM gerelateerde opleiding en vindt dit natuurlijk een heel interessant vakgebied.  

Je vindt het leuk om nieuwe dingen te leren en ook om gelijk al zelfstandig aan de slag te gaan.  

Je neemt initiatief en zit vol goede ideeën, waarbij je niet kan wachten deze uit te voeren binnen 

onze organisatie.  

Praktische informatie 

• Stageplaats voor hbo- studenten 

• Aantal uur per week in overleg 

• Wij kennen voor al onze stages een kostenvergoeding van € 500 bruto per maand 

Wil je meer weten van deze stage of wil je een afspraak maken? 

Neem dan contact op met Heleen Poortvliet. Zij is teammanager van beide teams en vertelt jou 

graag meer over deze stage. Je kunt haar bellen op telefoonnummer 088-647 1361. 

 

 

 

 

 


