Schiekade 189
3013 BR Rotterdam

Wij zijn op zoek naar:

Een enthousiaste 3e jaars stagiair Human Resource
Management die alles wil leren over het P&O vak!
Wil jij werkgevers helpen bij hun personeelszaken en ze advies geven over hun medewerkers?
Buro P&O is de afdeling Personeelszaken van zijn klanten, adviseert hen op de gebieden personeel,
arbeidsrecht en organisatie en verzorgt de personeels- en salarisadministratie. Door onze up-to-date
kennis van het arbeidsrecht, cao’s, organisatie- en personeelsbeleid kunnen wij onze klanten snel en
succesvol helpen bij al hun P&O vraagstukken. Wij zijn open, behulpzaam en duidelijk tegenover onze
klanten en collega’s en hebben plezier in ons werk.
Als stagiair ga je meewerken in ons team van 3 P&O adviseurs en wordt je bij alle voorkomende
werkzaamheden betrokken en begeleid. Je stelt overeenkomsten, brieven, formulieren en andere
documenten op voor de klant, legt personeelsdossiers aan, beheert deze, verstrekt informatie en
geeft adviezen aan werkgevers en leidinggevenden over onder andere functioneren en verzuim.
Tevens is er de ruimte om een (onderzoeks)opdracht uit te voeren.
Lijkt het je leuk om ervaring op te doen met alle facetten van het P&O vakgebied? Dan ben je bij Buro
P&O aan het goede adres!
We zoeken een leergierige en enthousiaste student, die nauwkeurig kan werken en goede
communicatieve vaardigheden heeft. Eigen initiatief en humor vinden we belangrijke eigenschappen.
Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en een goede
rekenvaardigheid.
Het wordt een uitdagende stage binnen een enthousiast team met veel begeleiding.
Moet jij in het 3e jaar van je studie Human Resource Management stagelopen vanaf september 2017
en ben je op zoek naar een leerzame en leuke stage? Dan ontvangen we graag een mail van je met
een motivatie en je CV. Deze mail kun je sturen aan info@buro-po.nl t.a.v. Jeen Wijers of Soraya van
Oudenaarde.
Heb je vragen, dan kun je ons ook bellen op 06 57 55 81 83.
We kijken uit naar je reactie!

