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STAGE of AFSTUDEER OPDRACHT 

 

WELKOM! 

 

Van harte welkom op de pagina van INTERIM TECHNIEK voor Detachering, Werving & 

Selectie en Assessment! 

 

Nieuwsgierig naar onze organisatie? INTERIM TECHNIEK is een eenmanszaak, gevestigd 

in Helmond Brandevoort, die zich vooral richt op Hoger opgeleiden in de techniek. 

En we zijn vooral benieuwd wie jij bent, wat jouw dromen zijn en waar jouw talenten 

liggen. Daarom nodig ik je graag uit om samen te ontdekken welke rol INTERIM 

TECHNIEK in jouw toekomst kan spelen. Wil je naast je studie werkervaring opdoen of 

sta je aan het begin van jouw carrière? Neem dan contact met ons op. 

 

Ben je ambitieus, ondernemend en servicegericht? Dan kunnen we samen het verschil 

maken, doe jij mee? 

 

Groet, Wouter Schreuder 
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Locatie HELMOND 

Bereik  NS, bij station Brandevoort 

Soort werk Personeel en Organisatie, Recruitment 

Branche Techniek, Industriële Automatisering of IT 

Type stage Meeloop of afstudeer opdracht 

Vergoeding In overleg 

Periode 4 maanden of meer, in overleg 

 

 

Omschrijving stage 

 

Ben jij op zoek naar een uitdagende stage, waarin alle facetten van recruitment aan de 

orde komen en volg jij een HBO opleiding? Voor specifieke klanten vraag in Werving & 

Selectie zijn wij op zoek naar een stagiair die kan ondersteunen en het beste uit zichzelf 

kan halen!  

Ben jij een echte aanpakker en werk je nauwkeurig? Ben je graag bezig met een 

uitdagend pakket aan recruitment / W&S werkzaamheden, zoals het meehelpen in de 

recruitment administratie, inplannen van afspraken voor sollicitanten, bijhouden van de 

mailbox en het uitzoeken van de beste search strategie? Reageer dan nu! 

 

Taken 

 

Je gaat zelfstandig aan de slag met de dagelijkse werkzaamheden op het gebied van 

instroom. De volgende taken zullen tot je dagelijkse werkzaamheden behoren:   

 

 Searchen 

 Recruitment administratie 

 Bijhouden kansen potentiële kandidaten 

 Wet- en regelgeving Privacy 

 Contracten W&S naleven 

 Inplannen van afspraken 

 Ondersteunen in HR/ Recruitment aangelegenheden 

 Ondersteunen bij Assessment analyses 

 Ondersteunen bij het benaderen potentiële kandidaten 

 Ondersteunen bij intake of sollicitatie gesprekken 

 Ontwikkelen eigen ondernemers drijfveren 
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Afhankelijk van je eigen ontwikkeling en inzet kun je steeds meer verantwoordelijk 

krijgen in de uitvoering van deze taken of meerdere gerelateerde werkzaamheden 

oppakken. Naast deze dagelijkse werkzaamheden krijg je ook de gelegenheid om aan je 

schoolopdrachten te werken. Indien gewenst is het mogelijk om in overleg een project 

of onderzoeksopdracht binnen de doelstelling van jouw opleiding en studie talent uit te 

voeren. 

 

Wat vragen wij? 

 

 Je volgt een sales georiënteerde HBO studie zoals Commerciële Economie, 

Marketing en Communicatie, Administratief Juridisch of HRM; 

 Je bent minimaal 20 uur en minimaal 4 maanden beschikbaar 

 Je bent communicatief vaardig, zowel in woord als geschrift 

 Je bent nieuwsgierig en wilt alles weten wat jouw vakgebied aangaat 

 Je bent accuraat, proactief, kritisch, flexibel en kan goed schakelen 

 Heb je een hands-on mentaliteit en een efficiënte en accurate werkhouding 

 Ben je inventief en denk je mee om de processen te optimaliseren 

 Heb je een positieve ondernemende instelling 

 Je bent dicht woonachtig bij Helmond, Brandevoort of reist per NS! 

 

Interesse? 

 

Wij bieden een dynamische stageplaats bij een kleine ondernemende en jonge 

organisatie. Er is veel ruimte om vakinhoudelijke ervaring op te doen. 

Iedere dag hebben we een lekkere lunch. 

 

Solliciteer bij voorkeur via onze website met een (up-to-date) profiel en foto. Ik zal 

z.s.m. contact met je opnemen! 


