Recruitment stage
Ben jij op zoek naar een leuk bedrijf om stage te lopen op het gebied van recruitment, communicatie
en HR? Bij HappyCustomers bieden we je de ruimte om dit in de praktijk te leren. Daarnaast is er
genoeg tijd voor een onderzoek of stage opdracht indien nodig.
Startdatum: in overleg, zo snel mogelijk!
Wat ga je doen?
Je ondersteunt bij het werven van ICT professionals. Wij zijn op zoek naar iemand die actief meewerkt
en denkt in het recruitmentproces. Denk hierbij aan het schrijven van vacatureteksten tot het plaatsen
van deze op diverse kanalen.
Gedurende je stageperiode word je gekoppeld aan één van onze ervaren accountmanagers. Samen
vormen jullie een hecht team en gaan jullie op zoek naar de juiste match tussen een persoon en
vacature.
Naast de recruitment werkzaamheden zorgen wij er voor dat er ook voldoende tijd overblijft voor een
onderzoek of stage opdracht. Samen zorgen we voor de juiste tijdindeling.
De meest voorkomende werkzaamheden tijdens deze stage:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het schrijven en plaatsen van vacatures
Actief searchen naar kandidaten via verschillende kanalen
Actief benaderen van kandidaten via verschillende kanalen
Verwerken van actuele gegevens van kandidaten
Telefonisch screenen en interviewen van kandidaten
Behandelen van binnengekomen sollicitaties
Het plannen van gesprekken voor kandidaten
Opstellen van arbeidsovereenkomsten

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•

Jij volgt een MBO opleiding op niveau 4 of een HBO opleiding in een relevante richting
Jij bent vriendelijk en geïnteresseerd in mensen
Mensen benaderen vind jij geen enkel probleem
Goede kennis van social media en jobboards is een pré
4 of 5 dagen per week beschikbaar
Verder ben je sociaal, een doorzetter en hou je van een grapje!

Wie zijn wij?
HappyCustomers bestaat al ruim 20 jaar. Wij zijn een ICT detacheerder gevestigd in Huizen. In de
afgelopen jaren hebben wij al honderden enthousiaste ICT professionals mogen begeleiden in hun
droomcarrière. Onze medewerkers en klanten staan dan ook op nummer één!
Al onze ICT professionals zijn bij ons in vast dienstverband en zitten op projecten bij diverse
opdrachtgevers door het hele land. Denk aan ziekenhuizen maar ook grote commerciële bedrijven.
Door leuke en diverse projecten te bieden kunnen onze professionals zich goed ontwikkelen.
Wij realiseren dit met een klein team van vijf man op kantoor. HappyCustomers biedt een gezellige en
informele werksfeer. Er wordt hard gewerkt maar wij houden ook zeker van gezelligheid.

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•
•

Een stageplek waar je veel mag en ruimte is voor eigen inbreng
Veel verantwoordelijkheid
Een aantrekkelijke stagevergoeding
Een allround stage met ruimte voor een eigen opdracht / onderzoek
Werken in een klein maar fijn team, in een informele werksfeer
Wie weet een leuke job na het succesvol afronden van je stage

Solliciteren
Wil je solliciteren? Dan ontvangen wij graag jouw cv én motivatie via de solliciteerbutton. Voor vragen
kun je contact opnemen Sanderijn Pastors: s.pastors@happycustomers.nl

