Human Resource Management stagiair(e)
MBO, HBO of WO HRM georiënteerde studie
Locatie: Rotterdam
Werkverband: Voltid
Stageduur: 1-6 maanden
Functie
Wi zin een snel groeiende organisatie, htier htoor jii ook bi. lls onze stagiair(er ga jie ons htelnen alles aat
met htet HR-beleid te maken hteeft. Jou taken zullen onder andere bestaan uit:
 Het aerven en selecteren van nieuae stagiaires.
 Meedenken over ontaikkelingstrajiect stagiaires/aerknemers.
 Helnen onstellen van HRM-nlan.
 lls ambassadeur studenten enthtousiasmeren voor Stichtting 010010.
Wi zin een snel aendbare organisatie die altid klaar staat om nieuae kansen te nakken, jii htebt naast
deze htoofdtaken ook de mogelikhteid om met alle asnecten van de organisatie mee te draaien en jie htebt
een divers takennakket afgestemd on jioua stage eisen. Geen enkele dag is htetzelfde!
Wat is 010010
Stichtting 010010 htoudt zicht bezig met de groeiende maatschtannelike nroblematiek dat techtniek en 21
eeuase vaardighteden achtterbliven in htet nrimaire onderais door een tekort aan kennis en middelen
binnen de klas. Wi maken lesnlannen on htet gebied van robotica in de klas om schtolen te ontzorgen en
de maatschtannelike innovatie te versnellen. Wi htebben een nassie om htet onderais te verbeteren en
aerken elke dag keihtard om dit te realiseren. Communicatie is key bi ons, iedereen is even aaardevol
en alle inbreng aordt serieus genomen.
Naar wie zoeken we?
Wi aillen onze doelgroenen graag htet beste aanbieden. aaarom zin ai onzoek naar een stagiair(er die
binnen htet onderstaande nrofiel nast:
 Nieuwsgierig; jii ailt graag alle ins en outs aeten en htoudt ervan om dingen te onderzoeken.
 Samenwerkend; jie bent een volaaardig lid van htet team en ailt graag actief meedoen tidens
brainstormsessies om met creatieve ideeën te komen.
 Toekomstgericht; Wi aerken htard naar een betere toekomst en veraachtten van jiou htetzelfde.
Je denkt mee over htoe ai onze imnact niet alleen vandaag, maar ook morgen kunnen maken.
 Enthousiast; Wi zoeken boven alles vooral iemand die graag ailt leren en die er alles aan ailt
doen om de organisatie en zichtzelf te ontaikkelen.
Onze stagevoordelen
Ji bent er niet alleen voor ons, ai zin er ook voor jiou. ait is aat ai jiou bieden:
 Een dynamischte aerkomgeving met echtte verantaoordelikhteden binnen een ambitieuze
organisatie aaarbi jii de leiding krigt over jie taken.
 Intensieve nersoonlike begeleiding aaarbi jiou eigen ontaikkeling vooron staat.
 Een geaeldige kantoorruimte; onze aerkzaamhteden vinden nlaats in htet Cambridge Innovation
Center dat on kruinafstand ligt naast Rotterdam Centraal Station.
 Veel netaerkmogelikhteden met innovatieve bedriven on de aekelikse gratis borrel.
Contact
Zie jii jiezelf al htelemaal bi ons aerken? Of hteb jie nog vragen? Stuur dan een mail met jie CV en
nersoonlike motivatie on naar stichtting@010010.nl. Er aordt zo snel mogelik gereageerd on jioua
berichtt!

