
 
 

 
Gezocht: Stagiaire Human Resource Management! 
 

Een wereld waarin iedereen gelijke kansen krijgt, dat wil jij toch ook? Wil jij je 
graag ontwikkelen in human resource management en teamontwikkeling, en ga je 
graag aan de slag bij een goed doel? Werk jij gestructureerd en zelfstandig, ben je 
een echte teamplayer en vind je het leuk om nieuwe producten te ontwikkelen? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor de periode september 2022 t/m januari 2023 
zijn wij op zoek naar een enthousiaste Stagiair(e) Human Resource Management. 

Wie zijn wij?  
SeeYou Foundation werkt aan een wereld waarin mensen met een handicap een eerlijke 
kans krijgen op onderwijs, werk en gezondheidszorg. Het VN-verdrag inzake de Rechten 
van Mensen met een Handicap is onze leidraad. Mensen met een handicap behoren tot 
een van de meest kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden de meest 
gemarginaliseerde groepen in ontwikkelingslanden. Zij vormen het hart van onze 
organisatie en geven richting aan ons werk.  

Dit ga je doen:  
Je gaat werken onder directe verantwoordelijkheid van de directeur. Je gaat de volgende 
zaken oppakken: 

• Helpen bij het verder ontwikkelen en uitvoeren  van het jaarlijkse medewerkers- en 
vrijwilligerstevredenheidsonderzoek; 

• Analyse van het medewerkers- en tevredenheidsonderzoek, en het doen van 
aanbevelingen aan de organisatie; 

• Ontwikkelen van een welkomstpakket voor nieuwe medewerkers, vrijwilligers en 
bestuursleden; 

• Support bieden bij het ontwikkelen van het HRM-beleid van SeeYou, met specifiek 
aandacht voor inclusief werkgeverschap; 

• Workflow HRM doorlichten en verbeteringen voorstellen waar nodig; 
• Mee-organiseren van een teamontwikkelingsdag. 
• Ondersteunende werkzaamheden.  

 

Dit bieden we jou:  
Bij ons krijg je een bijzonder doel als bonus: meewerken aan een betere wereld voor 
mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. Je krijgt de kans om veel te leren, 
creatief aan de slag te gaan en zelfstandig taken op te pakken. Uiteraard word je hierbij 
goed begeleid en heb je wekelijks overleg over jouw voortgang. Daarnaast krijg je een 
stagevergoeding en de kans om nieuwe dingen te ontdekken op communicatiegebied. 
Wegens de huidige omstandigheden omtrent het corona virus biedt SeeYou Foundation 
ook de mogelijkheid om (deels) thuis aan je stagetaken te werken.  

 



 
 

En dit vragen we van jou:  

• Je volgt een HBO-opleiding of WO-opleiding in de richting van Human Resource 
Management, Internationale Ontwikkeling, of een andere vergelijkbare opleiding. 
Of je bent recent afgestudeerd;  

• Je bent beschikbaar vanaf september 2022 . 
• Je hebt interesse voor ontwikkelingswerk/non-profit; 
• Je bent geïnteresseerd in de dynamiek in teams, persoonlijke en 

organisatieontwikkeling;  
• Je bent gewend zelfstandig te werken, communiceert proactief en kunt goed 

schrijven;  
 

Meer weten of direct reageren?  
Heb je zin om bij ons aan de slag te gaan? Stuur dan jouw CV met motivatiebrief naar 
Dicky Nieuwenhuis, d.nieuwenhuis@seeyoufoundation.nl Wil je meer informatie of heb 
je nog andere vragen? Kijk dan op onze website www.seeyoufoundation.nl, of bel dan 
naar ons kantoor: 0318-586358. 

 

http://www.seeyoufoundation.nl/
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