De Meerpaal in Dronten verbindt mensen en organisaties. De unieke multifunctionele organisatie biedt
een breed scala aan activiteiten voor jong en oud op het gebied van cultuur, welzijn, theater,
bioscoop, grand café, alsmede congressen en exposities. Alles onder één dak, centraal in Nederland,
met veel gezichten en zeer veel gebruiksmogelijkheden. De ambitieuze organisatie met 130
professionele medewerkers en 500 betrokken vrijwilligers geeft vorm aan inspiratie, ontmoeting en
ontwikkeling op het gebied van kunst, cultuur, welzijn en evenementen.

Jouw drive is onze kracht! Voor onze P&O afdeling zijn wij op zoek naar een stagiair(e) die samen met
ons P&O instrumenten opnieuw wil vormgeven.

Stagiair(e) HRM / Personeel & Organisatie
voor minimaal 32 uren per week
periode 2019/2020

Functieomschrijving
In jouw (afstudeer)stage-opdracht krijg je de kans om samen met ons het bestaande
personeelsreglement en het functieboek, inclusief functiegebouw met bijbehorende salariëring, te
actualiseren en opnieuw vorm te geven. De Meerpaal werkt met meerdere cao’s/arbeidsvoorwaarden,
waardoor de uitdaging er ligt om een personeelsreglement op te stellen dat van toepassing is op alle
medewerkers (ongeacht cao/arbeidsvoorwaarden), stagiaires en vrijwilligers, werkzaam binnen
De Meerpaal.
In overleg kan de opdracht ook ingevuld worden als afstudeerstage, waarbij bijvoorbeeld 3 dagen in
de week aan de opdracht wordt gewerkt en 2 dagen in de week aan het afstudeeronderzoek, waarbij
het afstudeeronderzoek dan wel relevant moet zijn voor de stageopdracht.
Wij vragen:
 Een derdejaars of vierdejaars HBO student Human Resource Management of Personeel &
Organisatie.
 Een enthousiaste, leergierige, analytische, ondernemende en zelfstandige student, die zich thuis
voelt in een dynamische ondernemende omgeving waar veel beroep wordt gedaan op je
zelfstandigheid. Je werkt doelgericht en praktisch en communiceert effectief en klantvriendelijk. Je
bent ondersteunend op een proactieve en initiatiefrijke wijze.
Wij bieden:
 Een uitdagende afstudeerstage voor minimaal 4 maanden.
 Een dynamische werkomgeving in een unieke multifunctionele organisatie.
 Een stagevergoeding tussen € 175,- en € 250,- afhankelijk van o.a. studiejaar.
 Reiskosten worden vergoed.
Reageren:
Stuur dan jouw schriftelijke motivatie met CV vóór aan 1 juni 2019:
De Meerpaal, t.a.v personeelszaken, Postbus 92, 8250 AB Dronten of per mail aan
personeelszaken@meerpaal.nl. Voor informatie over de procedure kun je terecht bij Leonie
Berkenbosch of Diana Vinke, tel. 0321 388 777.

www.meerpaal.nl

