VACATURE

Afstudeerstagiair HR
Wil jij aan de slag voor het beste onderwijs voor onze leerlingen?
Zoek je een toffe afstudeerstage in de richting van HR?
Wil je jezelf ontwikkelen in de rol van HR Adviseur?
Versterk jouw en onze basis en word
Binnen het nieuw gevormde HR team van Stichting Tangent mag je onderzoek doen naar bijv. het ziekteverzuim, het
gebruik en de inzet van workflows om de administratieve HR-processen te verbeteren, ons werkgeversmerk of de
inrichting van de vervangerspool en het binden en boeien met deze doelgroep van ons personeelsbestand. Of hoe
de employee journey van stagiair tot excellent leerkracht binnen Tangent wordt ervaren! Zo maar een greep uit de
onderwerpen die met smacht wachten op nader onderzoek en waar jij je tanden in mag zetten! Je loopt en werkt
min. twee dagen per week mee op onze HR afdeling, de andere dagen werk je aan je onderzoek en opdrachten voor
school.

Wie zijn wij?
De HR afdeling bestaat uit een Strategisch HR beleidsadviseur, HR adviseur en een administratief medewerker. Een
gemêleerde club professionals die jou graag de kneepjes van het vak willen bijbrengen. Samen met de andere collega’s van
het Bestuursbureau, van waaruit ons team werkzaam is, bouwen we aan een professionele organisatie. Ons doel: een
gezonde werkomgeving en het vergroten van het werkplezier van alle +/- 480 Tangentmedewerkers en duurzaam bouwen
aan een sterk werkgeversmerk waarbij vrolijkheid en plezier op de werkvloer voorop staan. Als echte HR professionals
weten we dat dít uiteindelijk leidt tot het beste onderwijs voor onze +/- 1500 leerlingen.

Wie ben jij?








Je bent een vierdejaarsstudent;
Je bent minimaal 6 maanden beschikbaar;
Je bent geïnteresseerd in actuele HR thema’s;
Je bent een ondernemende persoon met verfrissende ideeën;
Je bent proactief;
Je bent een teamplayer, behulp- en communicatief vaardig;
Jouw werkwaarden passen bij onze kernwaarden: eigenaarschap, verbinding en inspiratie.

Wij bieden…
Tangent vindt de bijdrage van alle stagiaires erg belangrijk en dat merk je in de begeleiding. Er zijn vaste overlegmomenten,
je kunt bij collega’s terecht met je vragen en ook voor leuke dingen en gezelligheid is genoeg ruimte. Je ontvangt een
stagevergoeding.

Over Tangent
Op onze scholen begeleiden we kinderen in hun ontwikkeling naar zelfbewuste jonge mensen, die met elkaar verantwoordelijkheid
nemen in een veranderende samenleving. We laten ons inspireren door de principes van essentieel leren en 21e -eeuwse vaardigheden.
Dat doen we in inspirerende en uitdagende leeromgevingen met gedreven vakmensen. De scholen van Tangent vormen een veelzijdig
palet. Er zijn katholieke scholen, een protestants-christelijke school, een openbare school. Drie scholen werken volgens de
Jenaplanprincipes en er is een AZC school.

Informatie

Vragen over deze stage?

Interesse?

www.tangent.nl

Bel of mail Frédérique van de Wouw (Strategisch
HR adviseur) |frederique.vandewouw@tangent.nl
Telefoon: 013 - 522 92 50 (ma-woe-do)

Solliciteren kan door je motivatie met C.V. te sturen
naar pz@tangent.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

