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Natlab zoekt een

STAGIAIR HR
(24-32u p/w)

Ben jij ons puntje op de i? Werk je graag en goed samen en ga je nauwkeurig te werk? Wil je actief meewerken
en -denken combineren met een stageonderzoek? Kom bij ons stage lopen!
We zijn op zoek naar een derde- of vierdejaars student aan een hbo- of wo-opleiding op het gebied van
HR of bedrijfskunde. Op onze afdeling HR leer je alle facetten van het werkveld kennen. Het administratief
proces en actief meedenken met projecten staan daarin centraal. Onder goede begeleiding van onze HRmedewerker gooien we je graag in het diepe en geven je veel verantwoordelijkheden en kansen. Natuurlijk is
er ook ruimte voor het uitvoeren van jouw onderzoek. We denken graag met je mee over een interessant en
relevant onderwerp.
NATLAB ADEMT FILM, THEATER EN UITGAAN
Natlab is de inspirerende plek op Strijp-S in Eindhoven waar je toffe artistieke films en theatervoorstellingen
bekijkt en iets lekkers eet of drinkt. Onze organisatie is sterk in ontwikkeling. We ontvangen jaarlijks 160.000
film- en theaterbezoekers en willen de komende jaren verder doorgroeien om - nog meer dan nu - een plek
te zijn waar uitgaan en cultuur samenkomen. Daarvoor denken we hard na over nieuwe concepten voor
bezoekers. Dat doen we graag samen met jou!
WAT GA JE DOEN?
› Diverse operationele taken op het gebied van in-, door- en uitstroom
› De HR-medewerker ondersteunen bij alle voorkomende administratieve werkzaamheden
› Afgebakende taken in kaart brengen (bijv. onboarding)
› Zorgvuldig controleren en beheren van digitale personeelsdossiers
› Kennis opdoen van en verdiepen in AVG
› Actief meedenken over verschillende lopende projecten
WIE BEN JIJ?
› Hbo- of wo-student op het gebied van HR of bedrijfskunde
› Je hebt een stageopdracht van minimaal vijf maanden
› Je spreekt en schrijft vlot Nederlands
› Een leergierig, zelfstandig, communicatief vaardig persoon die graag meedenkt
› Je hebt een hands-onmentaliteit, neemt verantwoordelijkheid voor je werk en kunt goed samenwerken
› Je woont bij voorkeur in (de buurt van) Eindhoven
WAT WIJ JOU BIEDEN:
› Een volwaardige werkplek voor 24-32 uur per week, voor minimaal vijf maanden
› Veel verantwoordelijkheden en taken waarbij je ervaring kunt opdoen op de afdeling HR
› Een stagevergoeding en gratis toegang tot films bij Natlab
› 1 à 2 dagen om een eigen onderzoeksopdracht uit te voeren
› Een dynamische en leerzame werkomgeving met gezellige collega’s
Past bovenstaand profiel bij je en ben je geïnteresseerd in een stage in een leuke werkomgeving? Dan
nodigen wij je uit om je motivatie en cv te mailen naar onze HR-medewerker Karin Niessen op
karin@natlab.nl o.v.v. vacature Stagiair HR.

