
 

 
HR STAGE (M/V) 
 
Ben jij een HBO student die affiniteit heeft met Human Resources en op zoek is naar een uitdagende 
stage waarin je zelfstandig werkt, verantwoordelijkheid krijgt en veel kunt leren? Houd jij van dynamiek 
en ben jij een ambitieuze, energieke en proactieve persoonlijkheid? Kom dan vanaf september 
2018 jouw HR-stage lopen bij het CCV in Utrecht! 

We bieden jou namelijk de mogelijkheid om te ontdekken hoe het eraan toe gaat op een HR-afdeling in 
een generalistische functie binnen een bedrijf met 75 medewerkers. Je maakt kennis met het hele HR 
vak en de bijbehorende afwisseling in taken en dynamiek. Tijdens je stage zorg je ervoor dat de 
administratieve kant van HR op rolletjes loopt, ondersteun je de HR Adviseur bij werving en in de 
ziekteverzuimbegeleiding en organiseer jij de HR processen optimaal. Daarnaast word jij actief 
betrokken bij projecten die op dat moment binnen de afdeling uitgevoerd worden.  

Er is uiteraard ruimte om vanuit je studie een opdracht uit te voeren. Het onderwerp hiervan zal in 
overleg worden bepaald. En heb jij zelf nog (specifieke) interesses en ideeën? Dan staan wij daar zeker 
voor open! 
 
Wie ben jij? 
• Een enthousiaste en proactieve persoonlijkheid! 
• Je volgt een hbo/bachelor in de richting van HRM 
• Je bent op zoek naar een meewerkstage vanaf augustus/september in een dynamische en soms 

hectische omgeving 
• Je wilt veel leren en ziet kansen. Je werkt bewust aan je eigen persoonlijke groei 
• Je bent nauwkeurig en kan goed plannen 
• Integriteit en betrouwbaarheid zijn belangrijke eigenschappen voor jou 
 
Wie zijn wij? 
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werkt aan een veilig en leefbaar 
Nederland. Daarvoor bieden we kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht 
op veilig wonen, veilig werken en veilig leven. Samenwerking vinden wij essentieel voor een veilig en 
leefbaar Nederland. Ons motto is niet voor niets: veiligheid maken we samen. Wij zijn sterk in partijen 
bij elkaar brengen, samenwerking initiëren en faciliteren. Daarvoor onderhouden we een uitgebreid 
netwerk. Via dat netwerk kunnen we goed inspelen op actuele ontwikkelingen en veiligheidsvraagstukken 
die op lokaal niveau leven. Zo dragen we bij aan een veilig en leefbaar Nederland. 

Wat bieden wij jou? 
• Een professionele en informele werkomgeving waarin je wordt vrijgelaten om te onderzoeken en je 

ideeën met ons kunt delen 
• Een stage voor 4 dagen in de week vanaf augustus/september met een bruto stagevergoeding van  

€ 450,- per maand 
• Ons kantoor in Utrecht is goed bereikbaar met OV 
 
Interesse? 
Interesse? Solliciteer dan nu! Voor meer informatie over de stage kun je contact opnemen met Marieke 
Damoiseaux (0652593457). Mail je sollicitatie, vergezeld van je CV naar: werving@hetccv.nl o.v.v.  
HR stage.  
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