
 
 

 

Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor 

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten 

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, zoekt een 

HR-STAGIAIR 
Leuk dat je een kijkje neemt naar de stageplek op de afdeling P&O bij Baanbrekers! 
Hopelijk pas jij in ons plaatje en voldoen wij aan jouw wensen. 
 
> DIT BEN JIJ: 

 Je volgt een HRM-opleiding (hbo). 

 Je bent geïnteresseerd in de mens.  

 Je zoekt een stage vanaf augustus 2019. 
 
> DIT GA JE DOEN: 
Als stagiair op de P&O-afdeling ondersteun je de vier P&O adviseurs bij diverse werkzaamheden. Je 
bent onderdeel van de afdeling en zult ook zelfstandig opdrachten uitvoeren. De opdrachten en 
taken zijn flexibel en aan te passen aan jouw interesses en kwaliteiten. Je kunt zelf werkzaamheden 
op je nemen. De stageopdracht die je hier wilt uitvoeren, wordt in samenspraak met jouw collega’s 
tot stand gebracht.  
 
Taken die je kunt doen: 

 Aansluiten bij sollicitatieprocedures en je mening voorleggen aan de stakeholders. 

 Het bijhouden van de Wsw-herindicaties. Hierbij ga je samen met Wsw-medewerkers en hun 
leidinggevende in gesprek over de stand van zaken rondom het werk en de beperkingen. 

 Ondersteunende administratieve taken. Denk hierbij aan mutaties, het opstellen van brieven, 
doen van diverse aanvragen et cetera. 

 Het ondersteunen, uitvoeren en verwerken van verschillende projecten. 

 En nog veel meer ondersteunende P&O-werkzaamheden. Ook is er natuurlijk voldoende 
ruimte en tijd voor jouw stageopdracht! 

 
> DIT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN: 

 Werken in een leuk team. 

 Een stagebegeleidster die jou begeleidt en jouw aanspreekpunt is. 

 Een organisatie met een unieke doelgroep. 

 Een leerzame stageperiode met een stagevergoeding. 
 
> WORD JIJ ONZE NIEUWE STAGIAIR? 

 Heb je interesse? Hopelijk wel!  

 Wil je solliciteren? Mail dan je cv en motivatiebrief naar penoadviseurs@baanbrekers.org. 
Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar de P&O-adviseurs.  

 Meer weten over Baanbrekers? Kijk dan op www.baanbrekers.org.  
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