STAGIAIR JUNIOR INTERCEDENT
Stage lopen bij SRV Transportdiensten
Bij SRV Transportdiensten ervaar je wat het werken in de praktijk inhoudt. Je wordt opgenomen in het team
en werkt volop mee. Natuurlijk krijg je voldoende tijd en ruimte om je opdrachten te maken. Niet alleen
voor meewerk stages kun je bij ons terecht maar ook voor het uitvoeren van een onderzoek in het kader
van je afstudeerprogramma.
Bedrijfsomschrijving
Als stagiaire kom je op de vestiging in Veghel te werken. Je voert de werkzaamheden uit van een junior
intercedent. SRV Transportdiensten is een betrokken, informeel, dynamisch en gedreven uitzendbureau.
Functieomschrijving
Als stagiaire binnen SRV Transportdiensten werk je mee als junior intercedent. Je werkt operationeel mee
op de vestiging in Veghel. Je bent werkzaam op de gebieden recruitment, communicatie en administratie.
Je voert o.a. de volgende werkzaamheden uit:











Wervingsacties en promotionele activiteiten opstellen en uitvoeren;
Werven en selecteren van geschikte kandidaten;
Kandidaten benaderen, uitnodigen en voorstellen;
Schrijven en plaatsen van vacatures;
Contact onderhouden met kandidaten en relaties;
Voeren, bijwonen, nabespreken van intakegesprekken;
Maken van uitzendovereenkomsten;
Dossiers aanmaken en up-to-date houden;
Administratief verwerken van al het contact dat je onderhoud;
Social media;

Met eigen inbreng, mag en kan jij nog veel meer. Indien jij een stageopdracht moet uitvoeren, is hier
uiteraard ook ruimte en tijd voor!
Functie eisen
Wil jij bij ons bedrijf stage lopen als junior intercedent? Dan is het belangrijk dat je aan de volgende eisen
voldoet:







Je zoekt een meewerkstage/afstudeerstage;
Je studeert op MBO 4, HBO of WO niveau;
Je bent initiatiefrijk;
Je bent gemotiveerd en leergierig;
Minimaal 5 maanden beschikbaar;
Minimaal 3 á 4 dagen per week beschikbaar om mee te werken.

Wat hebben wij jou te bieden
Het is een echte meewerkstage en jij gaat daarom niet alleen maar koffie halen en archiveren, je werkt met
het team mee en bent daarom communicatief sterk en werkt graag samen met mensen. Uiteraard is het
zeker mogelijk om max. 50% van je tijd bezig te zijn met een opdracht. Deze is in overleg te bepalen.
Daarnaast heerst er binnen SRV Transportdiensten een ongekend goede werksfeer. Met wekelijkse borrels,
leuke teamactiviteiten en een informele, speelse sfeer.
Solliciteren?
Voor meer info neem contact op met Kelly Oosterom via 088-7470250 of stuur direct je sollicitatie naar
k.oosterom@srvtransportdiensten.nl.

