HR Meewerkstage
Wij zijn Inther Group. Wij zorgen ervoor dat jouw online bestellingen snel en
foutloos worden verstuurd. Mede dankzij onze intralogistieke systemen – én
onze medewerkers en stagiaires – maken onze toonaangevende klanten hun
belofte “vandaag besteld, morgen in huis” dagelijks waar.
Ben jij op zoek naar een uitdagende en leuke HR meewerkstage, binnen een
jong, informeel en innovatief bedrijf?
Kom dan stage lopen bij Inther Group in Venray!

Wat ga je doen?
Als HR stagiaire ga je het HR team ondersteunen tijdens de dagelijkse werkzaamheden op de
afdeling. Hierbij kun je denken aan werkzaamheden op het gebied van Personeelsadministratie,
Verzuim, Opleiding en Recruitment.

Een greep uit jouw (mogelijke) werkzaamheden:
•

Contracten en overeenkomsten maken;

•

Verzuimmeldingen verwerken;

•

Zorgdragen voor de verwerking van in-, door- en uitstroom;

•

Sollicitanten uitnodigen en verwerken in het systeem;

•

Ondersteunende werkzaamheden bij de onboarding van nieuwe medewerkers.

Wij vinden het belangrijk om samen met jou te kijken naar wat je graag wilt leren in jouw stage!

Wat vragen wij van jou?
Als stagiaire verwachten wij van jou dat je proactief, leergierig en initiatiefrijk bent. Jij bent altijd op
zoek naar verbetering en bent niet bang om vragen te stellen. Verder vragen we van jou:
•

HBO werk- en denkniveau richting HRM;

•

Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
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Wat bieden wij jou?
Binnen Inther bieden we jou een uitdagende stage binnen een jonge, informele en innovatieve
omgeving. Binnen de afdeling krijg je veel ruimte voor jouw kennis, vakmanschap en ideeën. Wij
dagen je uit om out-of-the-box te denken en het beste uit jezelf naar boven te halen. Bij ons vind je
geen formele toestanden en hokjes denken maar ruimte voor kennisdeling en toffe ideeën.
Verder bieden wij jou:
•

Marktconforme stagevergoeding;

•

Eigen werkplek met een laptop;

•

Wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de leukste
teamactiviteiten!

Het team
Als HR stagiaire ga je meewerken in een team van 4 personen, bestaande uit Daniëlle (HR
Manager), Marlou (HR Advisor), Sabrina (HR Officer) en Loes (Corporate Recruiter). Natuurlijk heb
je ook veel contact met andere afdelingen.
Het team is gedreven, staat open voor frisse nieuwe ideeën en er is veel ruimte voor je eigen
ontwikkeling. Iedere dag wordt er gezamenlijk geluncht in de kantine en meestal wordt er wel een
wandeling gemaakt. Op vrijdagmiddag gaat de tap open en drinken we een lekker (wit)biertje!

Over Inther Group
Inther Group Venray is een system integrator van logistieke automatiseringssystemen. Wij zijn trots
om wereldwijd logistieke projecten te realiseren waarbij we complete distributiecentra en
magazijnen inrichten. Hierbij speelt de door Inther ontwikkelde automatiseringssuite (Inther LC)
steeds een centrale rol.
Werken bij Inther is werken met professionele collega's aan innovatieve, logistieke oplossingen in
een informele omgeving met veel vrijheid. Teamwork staat daarbij altijd centraal, net als de passie
voor techniek.
Buiten dat is Inther Group altijd op zoek naar talent. Wij besteden veel aandacht aan uiteenlopende
ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden voor ambitieuze afstudeerders, vakspecialisten en
aankomende projectleiders.
Al zin om de uitdaging bij ons aan te gaan?! Stuur jouw CV met enthousiaste motivatie naar
jobs@inthergroup.com.

SOLLICITEER NU!
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