Ben jij op zoek naar een leuke, leerzame en gevarieerde HR-stage?
Dan hebben wij dé plek voor jou!

Organisatie
Stichting Samenwerkingsbestuur Paraat scholen richt zich op het realiseren van betekenisvol,
onderscheidend, uitdagend en passend onderwijs. Dit doen we voor onze 16 openbare- en RKbasisscholen, samenwerkingsschool en SBO school in de gemeenten Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Aalten
en Montferland. De scholen worden ondersteund door het bestuurskantoor. Het bestuurskantoor is
gevestigd in Ulft en bestaat uit 9 vaste medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van Financiën,
Onderwijs & Kwaliteit, ICT, Bestuur en P&O. De afdeling P&O bestaat momenteel uit 2 medewerkers en een
stagiaire.
De stage
Jouw stageplek bevindt zich op het bestuurskantoor van Paraat scholen. Je krijg hier de kans om zoveel
mogelijk over het HR-vakgebied te leren en je te ontwikkelen tot (beginnend) HR-professional. Je wordt
bij ons als gelijkwaardige collega gezien en je wordt nauw betrokken bij alle processen.
Tijdens de stage draai je mee op de afdeling P&O. Het takenpakket is erg breed, waardoor er veel ruimte
is voor jouw ontwikkeling en om de stage naar eigen wensen en interesses in te richten. De taken die
dagelijks terug zullen komen tijdens jouw stage zijn:
 Personeelsadministratie
 Contact met- en vraagbaak voor medewerkers en directeuren
 Verzuimbegeleiding
 Recruitment/werving; kennismakingen met (potentiële) nieuwe medewerkers
 Plannen/organiseren; meedenken/organiseren van activiteiten en attenties
 Verloven behandelen; uitzoeken regelgeving, adviseren medewerkers, berekeningen maken en
verwerken
 Beleidsontwikkeling
 Aansluiten bij werk- en overleggroepen
Word jij onze nieuwe stagiair(e)?
Wij zijn op zoek naar;
 Iemand die tweede- of derdejaars HRM- student en minimaal 4 dagen in de week beschikbaar is
 Iemand die enthousiast, leergierig en communicatief sterk is
 Iemand die het leuk vindt om in een gezellig en klein team te werken
Wat bieden wij?
 Een stagevergoeding die aansluit op jouw stageomvang
 Goede begeleiding
 De mogelijkheid om op veel HR-gebieden mee te werken en je hierin te ontwikkelen.
Interesse?
Ben jij enthousiast geworden en zou je graag meer informatie willen over deze vacature? Neem dan
contact op met Lotte Wissing, huidige stagiaire P&O, via: personeel@paraatscholen.nl of bel naar 0315 –
215009.

