Klaas Puul BV is al decennialang één van de meest toonaangevende producenten van
verse visproducten in Europa. Van de vangst tot de levering bij de klant: Klaas Puul
beheert het hele productie- en verwerkingsproces. Dankzij ons hoogstaande
productiesysteem en authentiek vakmanschap bieden wij de allerhoogste kwaliteit in
garnalen.

Voor de afdeling HR in Volendam zoeken wij een enthousiaste

HR stagiair(e) (Fulltime)
Ben jij leergierig, gemotiveerd om jezelf te ontwikkelen én op zoek naar een stageplek? Lees dan snel verder!
De functie
Als HR stagiair(e) word je onderdeel van een klein HR team dat bestaat uit een HR Manager en HR Assistent. Je
kunt er vanuit gaan dat je een veelzijdige HR stage tegemoet bij Klaas Puul. Onze organisatie maakt momenteel
een flinke groei door wat op HR gebied ook zeer interessant is.
Als stagiair(e) ondersteun je de HR afdeling met de dagelijkse HR administratie. Je houdt onder andere de
mailbox bij, personeelsdossiers up-to-date, stelt brieven op en helpt mee met het oppakken van verschillende
HR projecten. Daarnaast vind je het leuk om ad hoc taken op te pakken. Gedurende de stage kom je met (bijna)
alle HR aspecten in aanraking, van instroom tot uitstroom. Hierdoor ontwikkel je veel kennis op het gebied van
HR.
Dit breng jij mee
Wij zijn op zoek naar een proactieve, sociale en gemotiveerde stagiair(e) die ons HR team komt ondersteunen.
Verder beschik je over:
•
•
•
•
•
•

Een bijna afgeronde HR- gerelateerde studie (mbo of hbo);
Nieuwsgierigheid om brede HR ervaring op te doen;
Een gezonde dosis nieuwsgierigheid en enthousiasme;
Je hebt passie voor het vak van HR en wil graag nieuwe ideeën aandragen;
Je bent praktisch, stress-bestendig en hands-on ingesteld maar ook kun je goed samenwerken;
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk en beschikt
over uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal.

Dit bieden wij
Binnen Klaas Puul kun je rekenen op een plezierige, informele en dynamische werkomgeving met veel vrijheid
en ruimte voor ontwikkeling. Wij zetten ons niet alleen in voor de tevredenheid van onze klanten, maar ook voor
de tevredenheid van onze medewerkers en stagiaires. Er zijn mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.
Verder hoort er ook een stagevergoeding bij.
Je sollicitatie
Heb jij interesse in deze uitdagende stage bij Klaas Puul BV? Dan zien wij graag jouw sollicitatie tegemoet. Stuur je
sollicitatie, voorzien van CV en motivatie, per e-mail naar hr@klaaspuul.com t.a.v. Pleuni Oud. Voor meer
informatie over deze stage kun je contact opnemen met de afdeling HR op telefoonnummer 0299-399340.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

