VA C AT U R E S TA G I A I R E H U M A N R E S O U RC E S

What’s in it for you?

Je krijgt de kans om je kennis en vaardigheden op
verschillende HR gebieden te vergroten. ITG
Companies wil graag vooruit en is zichzelf
aan het professionaliseren. Ook op HR-gebied
worden er stappen gemaakt. Er liggen diverse
vraagstukken waar jij vanuit jouw opleiding een
mooie bijdrage aan kan leveren. Daarnaast krijg je
uiteraard de kans om verschillende taken op het
gebied van HR op je te nemen. Je wordt begeleid
door onze HR Manager, die zelf een opleiding
personeelswetenschappen heeft gevolgd en
inmiddels al behoorlijk wat jaren ervaring in het
vak heeft. Je zal zeker veel van haar leren.

Hoe ziet jouw dag er uit?

Je komt aan op kantoor, begroet je collega’s,
pakt een kop koffie (of thee als je dat lekkerder
vindt) en gaat aan de slag. De ITG Academy staat
voor de deur, het inwerkprogramma voor nieuwe
medewerkers. Er starten immers weer drie nieuwe
collega’s. Wow, wat groeit ITG hard. Aan jou de
taak om alles gereed te maken voor de nieuwe

starters. Je overlegt met de HR Manager wanneer
alles aangeleverd moet worden, wie wanneer kan
worden ingepland en maakt een to do list wat er
klaar moet zijn voor die tijd. Er komen gedurende
de dag meerdere werknemers langs op kantoor,
dus je zal veel leren over hoe het er aan toe gaat
op de afdeling. Je sluit de dag af met het afwijzen
van een aantal sollicitatiekandidaten die langs
zijn geweest. Misschien niet de leukste taak, maar
de persoonlijke feedback wordt zeer gewaardeerd.
De dag is omgevlogen, op naar morgen!.

Waar houd je je zoal mee bezig ?

• Ondersteunen in het recruitment proces en het
uitzetten van vacatures
• Beantwoorden van uiteenlopende vragen van
medewerkers
• Bijdragen aan het optimaliseren van de HR
processen
• Beheren van de personeelsdossiers
• Zorgdragen voor een correcte en goede communicatie over HR-gerelateerde onderwerpen
• Verwerken van personele mutaties op het

gebied van salarisadministratie
• Het opstellen van contracten en het aanbrengen
van wijzigingen in de huidige contracten van de
werknemers

Dit ben jij

Zelfstandig – Enthousiast – Flexibel – Stressbestendig – Accuraat
Je volgt een HR-gerelateerde HBO opleiding.

Wat bieden wij jou?

• Een mooie leerplek in een snelgroeiend en
innovatief bedrijf
• Stagevergoeding van € 250,- bruto p/m
o.b.v. 40 uur
• Standplaats ‘s-Hertogenbosch
• Eigen inbreng en verantwoordelijkheden
• Gezamenlijke vrijdagmiddaglunch
• Je werkt in een ambitieuze werkomgeving met
een gestructureerde, informele bedrijfscultuur
• De stageperiode valt in de tweede helft van
2022, vanaf september.

Reageren
Heb je belangstelling voor deze vacature en herken je jezelf in het profiel? Stuur dan je motivatiebrief met cv naar sollicitatie@itgcompanies.nl.
Mocht je meer informatie willen over de vacature dan kan je contact opnemen met Aleid Postma, telefoonnummer 073-7074330.
Over ITG Companies BV
De International Travel Group (ITG) in ‘s-Hertogenbosch is een van de meest dynamische reisorganisaties van Nederland.
De wereld is ons werkterrein en het is onze passie om reizigers een passende reis te bieden. Dit doen we door kwaliteit
te leveren, proactief te werken, actief en flexibel betrokken en betrouwbaar te zijn. Daarbij schakelen we snel en hanteren we korte communicatielijnen. Met ongeveer 55 collega’s streven we in al onze processen naar het overtreffen van de
klanttevredenheid. Het hoge kennisniveau en het continue streven de reiziger te ontzorgen staan centraal. Jij kunt nu deel
uitmaken van deze energieke wereld!

