Meewerkstage HRM
Pas Reform is een toonaangevende leverancier van geïntegreerde totaaloplossingen, voor de
broederijindustrie, met een aanwezigheid in meer dan honderd landen. Pas Reform levert industriële
broedmachines, broederij- automatiseringssystemen en klimaatbeheersingsapparatuur.
Pas Reform heeft uitgebreide ervaring in het adviseren over en het ontwerpen en inbedrijfstellen van
deze systemen. Binnen Pas Reform wordt veel belang gehecht aan het opbouwen van specialistische
kennis over het broedproces. Deze wordt gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve
producten en diensten en voor het trainen en begeleiden van broedmeesters.
Pas Reform, opgericht in 1919, heeft naast het hoofdkantoor in Zeddam en het distributiecentrum in
Doetinchem vestigingen in Zuid-Amerika, Oost-Europa, Midden-Oosten, Verenigde Staten en Azië. Het
bedrijf maakt onderdeel uit van het beursgenoteerde Hydratec.
Wat is jouw opdracht?
Tijdens deze veelzijdige en uitdagende stage maak je onderdeel uit van onze afdeling HR. Je maakt
kennis met alle facetten van in-, door- en uitstroom binnen het vakgebied, van operationeel tot tactisch
niveau. Als HR-stagiair ben je o.a. betrokken bij het gehele wervings- en selectieproces, zoals het
opstellen van een vacaturetekst, het voeren van gesprekken, de selectie, de uiteindelijke aanname van
nieuwe medewerkers en andere personeelszaken.
Je krijgt de ruimte om veel taken zelfstandig op te pakken en het exacte takenpakket wordt in overleg
met jou samengesteld. Mogelijke werkzaamheden en/of projecten zijn:
- Digitalisering van de personeelsadministratie;
- Functieomschrijvingen opstellen;
- Opleiding en ontwikkeling.
Hoe ga je dit aanpakken?
Je hebt ruim 100 collega’s waarmee je samenwerkt. Op de afdeling HR werk je samen met een
HR-adviseur en een HR Business Partner.
Wat breng jij voor ons mee?
Het betreft een meewerkstage, waarbij je ondersteunde taken op het gebied van Human Resource
Management kan uitvoeren.
- Je bent proactief en zelfstandig;
- Je bent accuraat;
- Je neemt eigen initiatief;
- Je krijgt ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling;
- Je volgt de mbo- of hbo-opleiding Human Resource Management of vergelijkbaar.
Wat krijg je ervoor terug?
- Leuke en leerzame meewerkstage voor circa 4-10 maanden;
- Stagevergoeding;
- Informele sfeer;
- Interactie met andere stagiaires binnen Pas Reform en de innovatiehub.
Heb je interesse?
Neem contact op met Marjolein Jansen via telefoonnummer: 0314-659111 of stuur jouw motivatiebrief en cv naar stage@pasreform.com
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