
 
 

HR meewerkstage bij Farm Dairy (32 uur) 
 

Ben jij vanaf september beschikbaar voor een meewerkstage? Heb jij altijd al eens in de keuken 
willen kijken van een modern en alsmaar innoverende organisatie? Dan ben je bij Farm Dairy aan het 
juiste adres! Farm Dairy is een van de nieuwste en modernste zuivelfabrieken van Nederland. Wij 
bieden jou een uitdagende stage waar geen enkele dag hetzelfde zal zijn. 

 

Waar kom je stagelopen? 
Je komt terecht op een kleine HR afdeling, bestaande uit een HR manager en een HR business partner, 
samen zijn jullie verantwoordelijk voor zo’n 130 medewerkers. Omdat deze afdeling zo klein is, krijg jij als 
stagiair(e) de kans om veel verschillende HR taken uit te voeren en wordt je betrokken bij verschillende 
projecten. Naast het feit dat het hard werken is op de HR afdeling, wordt er ook veel gelachen. Binnen Farm 
Dairy heerst een open cultuur, medewerkers zijn dan ook erg betrokken en dragen graag ideeën aan. Meer 
weten? Lees dan vooral verder!  
 

Wat ga je doen? 
Tijdens jouw stage zal je meewerken op de HR afdeling, de taken die je zult uitvoeren kunnen verschillen 
van het verwerken van mutaties en gegevens in het personeelsinformatiesysteem tot het bijwonen van een 
sollicitatiegesprek. De taken zijn dus zowel operationeel als beleidsmatig. Een aantal van deze taken zijn:  

▪ Het opstellen van arbeidsovereenkomsten; 
▪ Meewerken aan het indiensttredingsproces; 
▪ Meedenken over HR vraagstukken; 
▪ Het up-to-date houden van het informatiescherm in de kantine, er wordt van jou verwacht dat je hier 

leuke artikelen, weetjes en algemene berichten op plaatst; 
▪ Meewerken in het werving & selectieproces. 

 

Jij bent 
▪ Een tweede- of derdejaars Human Resource Management student; 
▪ Vanaf september 2020 beschikbaar, voor een periode van minstens 5 maanden; 
▪ In staat om zelfstandig te werken; 
▪ Niet bang om vragen te stellen;  
▪ Een echte ‘teamplayer’; 
▪ Enthousiast en gemotiveerd. 

 

Wat krijg je ervoor terug? 
Wanneer je als HR stagiair(e) aan de slag gaat bij Farm Dairy krijg je er ongetwijfeld een erg leuke 
stageperiode voor terug, hier komt uiteraard ook een passende stagevergoeding bij kijken. Je krijgt veel 
vrijheid en er zal dus beroep worden gedaan op je zelfstandigheid. Daarnaast kom je in een gezellig team 
terecht waar naar elkaar wordt geluisterd en waarvan je erg veel kunt leren. 
 

Enthousiast, gemotiveerd en betrokken zijn, daar draait het om. 

 

 

Nieuwsgierig geworden?  
Kijk dan vooral eventjes rond op onze website; www.farmdairy.com. Daarnaast ontvangen we graag je 
motivatie en CV via janny.naber@farmdairy.com.      
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