
 

 
 
 
 
 
 
 
Koninklijke Peijnenburg, onderdeel van Lotus Bakeries N.V. is een zeer succesvolle levensmiddelenfabrikant van 
kwalitatief hoogstaande consumentenproducten. Het bedrijf produceert o.a. ontbijtkoek en luxe koeken onder de 
merken Peijnenburg, Snelle Jelle, Wieger Ketellapper, Echte Enkhuizer en Lotus. Daarnaast zijn wij ook 
vertegenwoordigd in de Verantwoorde Tussendoortjes met onze merken Nakd, BEAR, Urban Fruit en TREK.  

 
Voor de productie locatie Sintjohannesga zijn wij op zoek naar een: 

 

Afstudeerstagiaire HRM (m/v) 
32-40 uur per week  

Met aansluitend tijdelijk contract als HR Medewerker 
 
 
Deze smaken hebben wij te bieden: 
Als stagiaire HRM ben je in de eerste maanden bij Koninklijke Peijnenburg voornamelijk  bezig met jouw 
afstudeerproject. De opdracht hiervan kunnen we gezamenlijk bepalen. Daarnaast zal jij ingewerkt worden in 
jouw rol als HR Medewerker die jij vanaf januari 2020 kan gaan vervullen.  
 
De werkzaamheden vanaf januari 2020 bestaan uit: 

• Het opvolgen van verzuimdata, verzuimgevallen en adviseren/begeleiden van 
leidinggevende/plantmanager.  

• Oppakken van onboarding van nieuwe medewerkers 

• Voeren van (preventieve) gesprekken met medewerkers 

• Maken van rapportages/analyses betreffende HR 

• Verantwoordelijk voor interne communicatie 

• Ad hoc zaken, die er altijd zullen zijn in het werk van HR 
 

 
Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:  

• Je bent bezig met het afronden van je HBO/WO opleiding in de richting HRM, Organisatie ontwikkeling 
of Bedrijfskunde met als specialisatie HR&Organisatie 

• Je bent enthousiast, toegankelijk, leergierig, ondernemend en zelfstandig 

• Je bent van september t/m december beschikbaar voor afstuderen 

• Je bent vanaf januari 2020 op vijf opeenvolgende maanden fulltime beschikbaar.  

• Affiniteit met productie is een pré 

• Je bent gestructureerd en zelfstandig  

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden 
 
Wat voor ons gesneden koek is. 
Als je bij ons in dienst treedt, wacht je een afwisselende baan met enthousiaste collega’s in een dynamische en 
succesvolle organisatie met een platte organisatiestructuur. De cultuur binnen onze organisatie laat zich 
omschrijven als informeel en open met een no-nonsense mentaliteit. Wij stimuleren durf en teamgeest bij onze 
medewerkers.  
 
Ben jij degene die ons team komt versterken? 
Word jij razend enthousiast van deze vacature en ben je op zoek naar een unieke stageplek, die jou de 
mogelijkheid biedt om op een HR afdeling af te studeren en tegelijkertijd praktijkervaring op te doen? 
Solliciteer dan nu door je brief en CV te sturen naar recruitment@peijnenburg.nl  
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