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Meeloopstage Recruitment Cloud
Binnen onze businessline Cloud zijn we op zoek naar een stagiair(e) die ondersteuning biedt bij het wervings- en
selectieproces en bij diverse werkzaamheden op het gebied van HRM. Ben jij minimaal 4 maanden beschikbaar voor
deze leuke en inspirerende opdracht? Reageer dan vandaag.
Jouw belangrijkste werkzaamheden zijn:
Actief zoeken naar talent op social media en jobboards;
Beoordelen van cv’s;
Voeren van sollicitatiegesprekken samen met managers;
Contact onderhouden met kandidaten;
Actief meedenken over het recruitmentbeleid;
Ondersteuning bieden bij wervingsacties;
Administratieve afhandeling van het wervings- en selectieproces.
Verder word je betrokken bij diverse HR-werkzaamheden. Hierbij kun je denken aan onder andere
ziekteverzuimbegeleiding, medewerkergesprekken, opleidingsplannen opstellen.
Wij bieden jou
Een stageovereenkomst met vergoeding;
Goede begeleiding vanuit Sogeti op jouw vakgebied;
Kennismaking met recruitment en andere facetten van HRM;
Een laptop en telefoon om te gebruiken voor je werk.
Jij biedt ons
Je volgt een opleiding op het gebied van HRM of Arbeids- en
Organisatiepsychologie op tenminste HBO-niveau en hebt interesse in recruitment.
Jij bent gewend om proactief en zelfstandig te werken.
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent stressbestendig.
Je weet overzicht te behouden en prioriteiten te stellen.
Je bent flexibel, accuraat, snel en hebt een klantgerichte werkhouding.
Je bent bereid te reizen
Over Sogeti
Sogeti is een ambitieus bedrijf met een gezellige en persoonlijke bedrijfscultuur. De Sogetist heeft liefde voor zijn vak en
staat altijd open om te leren. Kom jij na je afstudeeropdracht bij Sogeti werken als Young Professional? Tijdens de
interne opleiding leer je alle kneepjes van het vak. Je start met een opleiding aan de Ohio University, en wanneer je terug
bent volg je verschillende trainingen en opleidingen om je te specialiseren.
Interesse?
Wil je meer weten over deze stage of wil je reageren?
Klinkt goed? Solliciteer direct en laat Sogeti zien wat jij in je mars hebt!
Vragen over werken bij Sogeti? Neem contact op met onze recruiters via: sollicitatie@sogeti.com of bel naar: +31 (0) 886
606 600. Wil je direct solliciteren op deze baan? Ga dan naar de sollicitatie pagina op sogeti.nl.

