Stage vacature: HR & organisatie
//gortcoaching.nl/vacatures/stage-vacature-hr-organisatie/
Functie: minimaal 6 maanden | 3 dagen per week
Type: stage
Locatie: Amsterdam
Is persoonlijke ontwikkeling belangrijk voor jou? Vind jij coaching een zeer interessant onderwerp? Ben jij
ambitieus en wil je echt wat leren tijdens je stage? Dan zou deze stage wel eens voor jou kunnen zijn!
Door bij GORTcoaching stage te lopen zit je gelijk bij de top van de markt, GORTcoaching is namelijk de
marktleider op het gebied van coaching in Nederland. En behalve dat we de beste zijn in coaching hebben
we ook nog eens een heel gezellig team met veel jonge mensen!!
•
•

Een stage op ons hoofdkantoor in Amsterdam
Zelfstandig werken op diverse projecten met eindverantwoordelijkheid op niveau en veel
ruimte voor eigen initiatief
• Mogelijkheid tot onderzoek doen binnen de organisatie
• Persoonlijke begeleiding gedurende de gehele stage
• De mogelijkheid om binnen de stage door te groeien
Jij gaat:
•

HR gerelateerde taken uitvoeren
o Ondersteuning bij de werving & selectie van nieuwe coaches & stagiaires
o Ondersteuning bij het voeren van sollicitatiegesprekken
o ‘Coaching Academy’ voor stagiaires voorzien van een interessante inhoud
o Inhoudelijk meedenken over de coachprofielen
o Onze kwaliteitsmanagers ondersteunen met de invulling van én verbeteren van de
HR-processen
• Zelf begeleiden of coachen van cliënten is helaas niet mogelijk maar het is wel mogelijk om
elkaar binnen het stageteam te coachen
• Vak-gerelateerde artikelen selecteren en schrijven voor klanten
• GORTcoaching klanten helpen met het zoeken naar een geschikte coach via onze chat en de
algemene telefoonlijn
• Dagelijkse ondersteuning bieden op alle overige vragen die je krijgt van klanten én coaches –
jij bent het eerste aanspreekpunt!
• Meedenken over hoe we organisaties het beste kunnen helpen met hun vraagstukken op het
gebied van coaching en HR.
o Voorbeelden zijn: Wat zijn de HR-trends binnen een organisatie? Waarom hebben
organisaties interesse in coaching? en Wat speelt er op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling?
• Werken aan je persoonlijke ontwikkeling, je talenten ontdekken en vervolgens inzetten.
Bovenstaande punten zijn slechts voorbeelden! Naast deze taken zijn er nog veel andere
mogelijkheden.

Wij bieden:
•

•
•
•

Vergoedingen:
o Een stagevergoeding van €240 en een maximale reiskostenvergoeding van €150 per
maand o.b.v. een stage van 3 dagen per week.
o Een stagevergoeding van €320 en een maximale reiskostenvergoeding van €200 per
maand o.b.v. een stage van 4 dagen per week.
o Een stagevergoeding van €400 en een maximale reiskostenvergoeding van €250 per
maand o.b.v. een stage van 5 dagen per week.
Iedere dag een gezellige lunch samen op kantoor, dit wordt volledig vergoed (t.w.v. €42 per
maand)
Een fijne werksfeer in een jong en ambitieus team!
En in de corona tijden vooral vanuit huis werken en via zoom gezellig in verbinding blijven
met het team

Wij vragen:
• Een student (A&O) psychologie/Bedrijfskunde/Organisatiekunde/HRM/toegepaste
psychologie (aanverwante studies zijn welkom)
• Een ambitieus, ondernemend en gestructureerd type die binnen de stage veel wil leren en
doorgroeien
• Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in geschrift en woord
• Beschikbaarheid voor minimaal 3 dagen per week, gedurende 6 maanden
• Beschikking over een goedwerkende laptop
• Extra optie: Blijven werken na de stage. Wij bieden regelmatig onze beste stagiaires een baan
aan.
Reageren:
Ben jij de stagiair waar wij naar op zoek zijn? Reageer dan direct door je cv en motivatiebrief op te
sturen naar trainee@gortcoaching.nl!
Sollicitatieprocedure:
Onze sollicitatieprocedure bestaat uit 3 onderdelen; een schriftelijke sollicitatie, een
sollicitatiegesprek en een meeloopdag. De meeloopdag wordt gebruikt om van beide kanten te
kijken of er een klik is. Jij krijgt inzicht in hoe het zou zijn om bij GORTcoaching te werken en wij
krijgen inzicht in hoe jij werkt en hoe jij binnen het team zou passen.
Vragen?
Heb je nog vragen over deze vacature? Mail ons gerust via trainee@gortcoaching.nl.
! Deze stage is zeer geschikt voor studenten die zeker met een 8 of hoger willen afstuderen.

