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.

Wij zijn op zoek naar een:

Stagiaire Human Resources
32 uur per week
Standplaats Enkhuizen
Deze smaken hebben wij te bieden:
Binnen het HR team wordt hard gewerkt om het beste uit onze medewerkers te halen en dus te zorgen dat
iedereen met plezier naar het werk gaat. Als HR Stagiair(e) krijg je de kans om als teamlid mee te werken aan
uiteenlopende zaken. Daarnaast neem je deel aan projecten zoals op het gebied van vitaliteit en medewerker
tevredenheid.
De meewerkzaamheden zijn o.a. in de volgende HR gebieden:
Werving & Selectie
In/door/uitstroom
Wet en regelgeving
Duurzame inzetbaarheid
Ondersteuning bij implementatie van HR gerelateerde projecten

In deze functie rapporteer je aan de HR Business Partner

Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:
• Je bent beschikbaar vanaf februari 2022, voor 32 uur per week
• Je volgt een 3e jaars HBO opleiding richting HRM
• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend
• Je hebt een goede beheersing van MS Office
• Je bent accuraat en positief kritisch
• Je bent ondernemend, houdt van dynamiek en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel

Wat voor ons gesneden koek is.
Bij Koninklijke Peijnenburg wacht je een afwisselende stage met enthousiaste en behulpzame collega’s.
Wij hebben een platte organisatiestructuur dus de lijnen zijn kort. De cultuur binnen onze organisatie laat zich
omschrijven als informeel en open met een no-nonsense mentaliteit.
Natuurlijk ontvang je een stagevergoeding en is er altijd wat lekkers bij de koffie.
Enthousiast?
Word jij razend enthousiast van deze vacature solliciteer dan nu door je brief en CV te sturen naar
recruitment@peijnenburg.nl

