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Wij zijn op zoek naar een HR-stagiair(e) die graag HR-ervaring opdoet in de eerstelijnszorg!
De HR-afdeling bestaat uit HR-adviseurs en een HR-projectleider. De HR-afdeling is volop in
ontwikkeling en we hebben veel ambitie. Dé plek om werkervaring op te doen in het HR-vak en
interessante projecten op te starten en te implementeren.
Wat ga je doen?
Je coördineert het proces rondom de in-, door-, en uitstroom van onze medewerkers;
Een grote rol in recruitment procedures;
Je stelt diverse overeenkomsten op zoals aanbiedingsbrieven en arbeidsovereenkomsten;
Je draagt zorg voor de verwerking van ziek- en herstelmeldingen;
Je draagt zorg voor het up-to-date houden van personeelsdossiers en het verwerken hiervan
in Afas (ons online personeelsinformatiesysteem);
Je biedt ondersteuning bij het up-to-date houden en/of vernieuwen van onze procedures;
Je verricht diverse administratieve werkzaamheden;
Je beantwoordt vragen van collega’s m.b.t. arbeidsvoorwaarden conform de cao huisartsen;
Een bijdrage leveren aan diverse HR-projecten.
Wie ben jij?
Je doet een relevante hbo-opleiding;
Je bent energiek, positief ingesteld en hebt een actieve houding;
Je bent zeer gemotiveerd en een echte doorzetter;
Je bent stressbestendig en denkt in oplossingen en kansen.
Wat bieden wij jou?
Je gaat ontzettend veel leren en groeien. Soms is dat met begeleiding, soms gooien we je in
HIGHLIGHTS
het diepe;
Je krijgt de ruimte om met toffe ideeën te komen en die te implementeren;
Één nieuwsbrief
De mogelijkheid om met vernieuwende projecten aan de slag te gaan;
Zorgkoepel
Een gezellig en ervaren HR;
financieel sterk
Een stagevergoeding.
v e r b eterd
HAP nieuws & HiX
Beeldbellen
Patiënt wijzigingen

E-learning Atrium
fibrileren gestart
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Over ons:
Wij zijn een eerstelijnsorganisatie met een Huisartsenpost, Ketenzorg en een Diagnostisch
Centrum. Onze samenstelling van medewerkers is divers: van diëtisten,
diabetesverpleegkundigen, medisch onderzoeksassistenten tot specialisten in Finance, Human
Resources, ICT en projectmanagement. Dit zorgt voor dynamiek in de samenwerking en weten we
het beste uit de verschillende professies samen te brengen. Wij hebben een missie - en dat is de
huisartsenzorg nog beter te gaan faciliteren met als doel de huisarts te ontlasten, zodat zij zich
kunnen richten op de zorg voor hun patiënten.
Interesse?
Neem contact op met onze recruiter Diana Kremer, telefoon; 0686802511 of mail je sollicitatie
naar HR@zorgkoepelwf.nl
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