
Vacature
Stage HR

Ben jij op zoek naar een dynamische 
meewerkstage op het gebied van HR? Vind jij 
het leuk als geen dag hetzelfde is? Kan jij goed 
zelfstandig werken en ben je daadkrachtig? 
Kies dan voor deze superleuke stageplaats!

Plein.nl heeft alles in huis voor de dagelijkse verzor-
ging van jezelf, je huis en je huisdier. Of je favorie-
te douchegel nu bijna leeg is, je tandenborstel toe 
is aan vervanging of je wasmiddel op is, binnen 24 
uur heb je weer een mooie voorraad in huis. We zijn 
de grootste online winkel op het gebied van verzor-
gingsproducten. We groeien ontzettend hard waar-
door we ons team gaan versterken. 
Als stagiair(e) in het team van Plein draai je volledig 
mee. Je werkt actief samen met onze HR Manager, 
Happiness Manager en Marketing Manager. Plein is 
afgelopen jaren hard gegroeid en daarom hebben 
we hulp nodig bij onze werving- en selectie via de 
verschillende kanalen en onboarding. Wij zijn hierbij 
benieuwd naar jouw ideeën. Welke wervingskanalen 
kunnen we bijvoorbeeld het beste inzetten om talent 
te bereiken?

Na een introductieperiode, waarin je kennis maakt 
met de organisatie, de processen en de taken, mag je 
zelfstandig aan het werk. We kijken samen waar jouw 
talent en interesse naar uit gaat om ervoor te zorgen 
dat je een uitdagende en leerzame stage loopt. Er 
is veel ruimte voor eigen initiatief en het zelfstandig 
uitvoeren van taken en projecten.

  Ondersteunen bij werving & selectie;
  Medeverantwoordelijk van het uitzetten en invullen 

voor vacatures;
  Helpen verbeteren van het introductieprogramma 

voor nieuwe medewerkers;
  Werven van potentiële kandidaten via diverse  

wervingskanalen;
  Voorstel doen en uitvoeren voor het ondersteunen 

van wervingsprojecten en recruitment evenementen;
  Onderhouden en verder ontwikkelen van onze 

website, kijkend naar de ‘vacatures’ pagina;
  Meedenken met het onderwerp ‘learning &  

development’. 

 

Dit ben jij?

  Je bent bezig met een HBO of WO-opleiding  
(3e jaar) in de richting HRM/P&O of Bedrijfskunde;

  Je bent flexibel, betrouwbaar en servicegericht;
  Je bent communicatief sterk, zowel mondeling  

als schriftelijk;
  Je kunt goed overweg met Microsoft Office;
  Je kunt goed omgaan met vertrouwelijke informatie 

en bent integer;
  In je bijbanen heb je werkervaring opgedaan met 

klantgericht werken en dus weet je onze (toekom-
stige) collega’s op de juiste manier te helpen;

  Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands;
  Je kunt goed zelfstandig werken en neemt de regie 

over de eigen stage. 

Wat wij bieden

  Een stagevergoeding van 400,-  (fulltime);
  Een veelzijdige stage waarin je een zichtbare  

bijdrage levert aan onze Marketing afdeling;
  Veel ruimte voor creativiteit;
  Goede en persoonlijke coaching door je toekom-

stige stagebegeleider: jouw ontwikkeling staat  
voor ons centraal;

  Thuiswerk mogelijkheid;
  Elke dag een heerlijke verse lunch;
  Al onze producten met personeelskorting;
  Een open kantoorruimte welke zich bevindt in 

Maarssen, naast het NS-station;
  Tijd om je collega’s te leren kennen met gezellige 

borrels en events. 

 
Onze selectieprocedure

Laat ons weten dat jij deze stage wilt door een e-mail 
met je CV te sturen aan Bregine Brok, b.brok@plein.nl. 
We starten met een gesprek met Bregine. Daarop volgt 
een gesprek met Sarinah onze Happiness Manager. 
We kijken uit naar je sollicitatie.


