
 

 

Kinderopvang Kidswereld zoekt een enthousiaste 

HR stagiair(e) 

   24-36 uur per week 

 

Functieomschrijving 

Wij zijn vanaf september 2019 op zoek naar een enthousiaste HR stagiair die op zoek is naar een meewerkstage 

en mee wil denken aan het verder ontwikkelen van het HR beleid. De taken zijn zeer afwisselend en lopen uiteen 

van operationeel en adviserend tot beleidsmatig. Naast de dagelijkse ondersteuning van de twee HR adviseurs 

en HR medewerker zijn er diverse HR projecten die opgepakt kunnen. Genoeg te doen dus! Naast dit alles is er 

ook de mogelijkheid  om aan een specifieke HR opdracht te werken die aansluit op jouw opleiding, specifieke 

competenties en interesses.  

Werkzaamheden 

- Ondersteunen bij alle voorkomende HR werkzaamheden 

- (Assisteren bij) de werving en selectie van stagiaires en het verder ontwikkelen van het stagebeleid, 

rekening houdend met de vele eisen in de kinderopvang  

- Ondersteuning bieden op het gebied van in-, door- en uitstroom van medewerkers. 

- Opstellen arbeidsovereenkomsten en het verwerken van alle voorkomende personeelsmutaties 

- Professionalisering werving- & selectieprocedure en het inzetten van social media bij werving & selectie 

- Het ontwikkelen van een nieuwe beoordelingssystematiek 

- Het digitaliseren van de personeelsdossiers 

- Uitvoeren van een eigen opdracht, het onderwerp is bespreekbaar 

Functie-eisen 

Wij zoeken een stagiair die: 

- Bezig is met een HBO studie in de richting van Personeel & Organisatie/ HRM 

- Vanaf september 2019 minimaal 5 maanden beschikbaar is voor 24-36 uur per week 

- Enthousiast, gemotiveerd en leergierig is 

- Secuur kan werken en goed kan omgaan met vertrouwelijke informatie 

- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en graag in teamverband werkt 

Wat bieden wij jou? 

Wij bieden een uitdagende en leerzame stage waarin je ervaring kan opdoen op alle aspecten van het HR vak. Je 

komt te werken in een leuk  team met een informele werksfeer. Het team zal je op alle mogelijke manieren 

faciliteren en stimuleren je leerdoelen te behalen. Binnen Kidswereld is er volop ruimte voor je eigen initiatief en 

ontwikkeling. Wij bieden een passende stagevergoeding.  

Over Kidswereld Kinderopvang 

Kidswereld is een kleinschalige kinderopvangorganisatie met een zestal vestigingen in Weesp en omgeving. 
Binnen Kidswereld geven wij kinderen de ruimte om zich spelenderwijs te ontwikkelen en de wereld te ontdekken. 
Medewerkers geven wij graag de ruimte voor eigen inbreng om ons aanbod en de kwaliteit van onze opvang 
voortdurend te verbeteren en verhogen. Bij Kidswereld zijn ca. 100 medewerkers werkzaam op de verschillende 
vestigingen. Er heerst een informele prettige sfeer, waarbij professionaliteit en kwaliteit voorop staan.  
 
De stage vindt plaats op ons kantoor op de Kanaaldijk 1 in Weesp. Deze locatie is niet makkelijk bereikbaar met 
het OV dus eigen vervoer is gewenst.  
 
Wil jij ons kleine team ondersteunen op het brede HR vak? Ben je niet bang om je mouwen op te stropen en aan 

de slag te gaan? Reageer dan snel! 

Jouw brief met motivatie en voorzien van een curriculum vitae, ontvangen wij dan graag via mail t.a.v. Laura 
Reijm, HRM-adviseur 

Wil je meer informatie over de functie? neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 0294 419260. 


