Photonis Netherlands B.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogtechnologische restlichtversterkers voor de
industriële, wetenschappelijke en medische markt én defensie. Binnen deze markten zijn wij een belangrijke
speler en daar zijn wij ontzettend trots op. Op onze productiefaciliteit in Roden werken circa 250 medewerkers
die iedere dag alles op alles zetten om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De afdeling
productie kan dit uiteraard niet alleen, ook de afdelingen R&D, Finance, Engineering, Supply Chain
Management, Purchasing, Quality Assurance, ICT, Sales, Marketing en HR zetten zich dagelijks in voor tevreden
klanten. We zijn een internationale organisatie met faciliteiten in Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten.
Samen werken wij met een doelgerichte drive aan ons succes.
Klantgeluk begint met het geluk en werkplezier van onze medewerkers. De afdeling HR zet zich actief in voor
een veilige en fijne werkomgeving waar ieders talent tot zijn recht kan komen. En dat doen wij graag samen met
een gedreven:

Tweedejaars Stagiair HRM
Omschrijving opdracht
Als stagiair op de afdeling HRM ga je ons helpen bij de dagelijkse, operationele en gestandaardiseerde
werkzaamheden op de afdeling. Je krijgt daarbij de gelegenheid om veel ervaring op te doen in allerlei facetten
van het HR werkgebied. Het betreft een stageperiode van 5 maanden (exacte periode afhankelijk van de eisen
van het opleidingsinstituut).

Werkzaamheden
 Het opstellen van diverse correspondentie (brieven/overeenkomsten) en de administratie hiervan
 Beantwoorden van vragen van medewerkers over uiteenlopende zaken
 Meedenken over verdere digitalisering van HR-werkzaamheden
 Alle overige werkzaamheden die voorkomen op een HR afdeling
Wie ben jij?
 Je bent een tweedejaars HBO-student met als studierichting HRM
 Je bent proactief, accuraat, zelfstandig en gemotiveerd
 Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift
 Je hebt goede organisatorische en probleemoplossende vaardigheden
Startdatum
September 2019
Wat bieden wij jou?
 Een leerzame, afwisselende stage in een leuk HR team
 Een stageplek in een high tech organisatie waarin innovatie en optimalisatie centraal staat
 Een passende stagevergoeding
Stuur je motivatie en CV vóór 1 juli 2019 per e-mail naar de afdeling HRM in Roden; hrm@nl.photonis.com
Wil je meer informatie over onze organisatie of deze stage? Kijk voor meer informatie op www.photonis.com en/of
bel naar 050-5018808 en vraag naar een medewerker van de afdeling HRM.
Door te solliciteren op deze functie ga je ermee akkoord dat wij je
persoonsgegevens verstrekken aan onze interne belanghebbenden.
Wij kunnen je LinkedIn-account raadplegen.

