Recruitment Stagiair
Ben jij opzoek naar een dynamische stage binnen Human Resources? Wil jij graag de kneepjes
van het Recruitment vak leren en de young professionals werven voor Louwman Group? Kom jouw
creativiteit tot het uiterste brengen in ons bruisende Recruitment team!
Wat ga je doen?
Als Recruitment Stagiair ga jij het recruitment team ondersteunen tijdens het werving en
selectieproces voor functies binnen onze zes divisies. Je hebt dagelijks contact met potentiële
kandidaten en sollicitanten, en jouw collega’s van zowel HR als de managers. Zo is geen dag
hetzelfde en laten jouw expert Recruitment collega’s je alle kneepjes van het vak zien. Daarnaast:
●

pak je zelfstandig een aantal vacatures op vanuit de 6 divisies;

●

ga je intakegesprekken voeren met managers, de bijbehorende vacatureteksten schrijven en
publiceren;

●

zal je telefonische screenings uitvoeren en een voorselectie aanleveren aan de managers;

●

ga je kandidaten proactief benaderen via LinkedIn (Sourcing) en andere mediakanalen;

en zul je de open sollicitaties behandelen!
Natuurlijk zullen wij ook aan je vragen wat je graag wilt leren en leuk vindt om te doen! Je mag bij
ons altijd je eigen verbetervoorstellen doorvoeren.
●

Wie ben jij?
Jij bent proactief en houdt van een uitdaging! Je wilt graag jouw creatieve skills laten zien en alles
uit je stageperiode halen. Ook toon je initiatief. We zullen je zeker op weg helpen, maar je durft zelf
ook vragen te stellen. Daarnaast:
●

volg je een hbo-opleiding op het gebied van HRM, Commerciële Economie, Marketing &
Communicatie of International Business Studies;

●

als je kennis of ervaring hebt binnen recruitment en van SEO is dit mooi meegenomen!

●

en ben jij opzoek naar een meewerkstage voor minimaal 32 uur per week vanaf februari
2022.

Wat kun je van ons verwachten?
●

Een stagevergoeding van €500,- op basis van 40 uur als je een hbo-opleiding volgt;

●

een enthousiast team van 7 man sterk, inclusief Recruitment specialisten, een Recruitment
Marketeer en Assistent die volop in ontwikkeling zijn;

●

waarschijnlijk zal je soms nog vanuit huis werken en zullen we via Teams contact hebben.
Wanneer we elkaar op kantoor mogen zien zal dit in Den Haag zijn;

●

een stageplek waar jouw eigen inbreng zeer belangrijk is, maar je ook goede begeleiding zal
krijgen! Iedere week starten we als team met de weekstart en heb je 1x per week een
meeting met jouw begeleider;

●

en natuurlijk doen wij graag leuke dingen samen om elkaar beter te leren kennen! Ga jij
gezellig met ons op teamuitje?

Wil jij als Recruitment Stagiair meebouwen aan de toekomst van Louwman Group? Kom ook
verder en solliciteer direct!
Wie zijn wij?
Bij Louwman Group, een 100% familiebedrijf, is onze missie: Passie om mensen te bewegen.
Samen met 3.200 collega’s bieden we de best passende mobiliteit, in de automotive branche én als
aanbieder van zorghulpmiddelen. Met vele takken van sport en locaties door heel Nederland kies je
met een carrière binnen Louwman Group voor stabiliteit maar ook voor een toekomst vol
ontwikkelkansen.
Enthousiast geworden?
Reageer dan snel, we ontvangen graag je CV via de solliciteer knop! Mocht je toch nog vragen
hebben, stuur een Whatsapp berichtje naar Jelikha Aziz via +316 11090967.
Past deze functie je niet maar wil je wel graag bij ons werken? Kijk dan op
https://www.louwmangroup.nl/werken-bij/ voor de actuele vacatures.

