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Toe aan leuke uitdagende werkzaamheden? Kom stagelopen bij onze afdeling HR!
Wij zijn op zoek naar een stagiaire Human Resource Management.
Wij zoeken.. ..een leergierige student die onderzoek kan dan naar een nieuw
beoordelingssysteem ter vervanging van het huidige beoordelingssysteem, daarbij ben je
ook nieuwsgierig en gedreven.
Wat bieden wij jou:
•
•
•
•

Er is ruimte voor onderzoek;
De invulling van je stage stemmen we samen af op basis van jouw wensen en van
die van onze organisatie;
Je ontvangt een stagevergoeding van € 475,00 bruto;
Een leuk team waarbij je je de ruimte krijgt om je te ontwikkelen.

Over VSL
VSL maakt deel uit van First Dutch Innovations en telt bijna honderd gepassioneerde
medewerkers. In opdracht van de Nederlandse overheid ontwikkelen en beheren wij de
nationale meetstandaarden. Wij zorgen ervoor dat deze tot de top van de wereld behoren
en internationaal geaccepteerd zijn. Naast kalibraties biedt VSL maatwerk,
referentiematerialen, interlaboratoriumvergelijkingen en trainingen. Als nationaal
metrologisch instituut (NMI) maken we de meetresultaten van bedrijven, laboratoria en
instellingen direct herleidbaar naar internationale standaarden. Daarmee levert VSL een
belangrijke bijdrage aan de betrouwbaarheid, kwaliteit en innovatie van producten en
processen in het bedrijfsleven en de samenleving.
Het team HR bestaat uit 3 medewerkers en houdt zich bezig met HR advies, veilig & gezond
werken, opleiding & ontwikkeling, loopbaanoriëntatie en administratieve ondersteuning en
de salarisadministratie. Een afdeling waar op alle gebieden veel te leren is, zowel in de
breedte van het vak als op specifieke onderwerpen. Wij willen onze kennis en expertise
graag delen met leergierige stagiaire en hopen van jou ook te leren. In een gezellige
omgeving zorgen wij ervoor dat dit jouw leukste stageperiode wordt!
De stageplaats is in Delft bij VSL BV. De stageperiode is 4-6 maanden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Amanda Lock (Alock@vsl.nl en/of Lydia
de Koning (LdeKoning@vsl.nl)
Heb je belangstelling voor deze leuke stage stuur dan z.s.m. een email naar
LdeKoning@vsl.nl

