Over ons
Maître Paul B.V. is marktleider in Nederland in vers diepgevroren
patisserie en heeft zich ontwikkeld tot één van de grotere industriële
patisserie banketbakkerijen van Europa. In Tilburg werken dagelijks
ongeveer met 200 medewerkers om zo efficiënt en kwalitatief
hoogwaardig mogelijk patisserieproducten te realiseren. Maître Paul B.V.
maakt onderdeel uit van het familiebedrijf Châteraisé. Châteraisé is een
merknaam op het gebied van exclusieve patisserie in Japan.
Wij zijn als bedrijf en als werkgever continue in beweging. We hebben
een informele bedrijfscultuur en er is aandacht voor persoonlijke
ontwikkeling en groei. Wil je meer weten over ons? Ga dan naar onze
website voor meer informatie en een overzicht van onze actuele
vacatures: www.maitrepaul.nl.
De functie
Ben je op zoek naar een afwisselende stage binnen het HR vakgebied? Wij
zijn op zoek naar een HR stagiair(e), die vanaf begin januari of begin
februari beschikbaar is voor een meewerkstage voor een periode van
minimaal 5 maanden.

HR Stagiair(e) (M/V)
Als HR stagiaire ben je met jouw verworven kennis een toevoeging in het
professionaliseren van onze HR strategie en HR werkzaamheden. Met een
enthousiaste en proactieve houding ga je aan de slag met allerlei HR
vraagstukken. Je wordt onder andere ingezet in werving en selectie,
projecten, analyseren en behandelen van personeelsproblemen en
uitvoeren van administratieve werkzaamheden. Verder help je met het up
to date houden van de personeelsgegevens.
Profiel
Om in aanmerking te komen voor de vacature van HR stagiair(e) voldoe
je aan de volgende functie-eisen:
 je hebt een HBO werk- en denkniveau;
 vanaf uiterlijk begin februari ben je minimaal 5 maanden
beschikbaar;








je volgt een studie op het gebied van HR of
Personeelswetenschappen;
je hebt een flexibele, dienstverlenende instelling en je ziet niet op
tegen administratieve zaken;
je hebt goede communicatieve eigenschappen;
je bent accuraat, initiatiefrijk, flexibel en zelfstandig en werkt
gestructureerd;
je hebt kennis van wet en regelgeving op het gebied van
arbeidsrecht en Wet Verbetering Poortwachter;
je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en
geschrift en het MS Office pakket heeft voor jou geen geheimen.

Je krijgt een uitdagende stage binnen een leuk enthousiast team, waarbij
jouw inbreng zeer op prijs wordt gesteld. Je kun jouw kennis bij ons in de
praktijk brengen en onze begeleiding helpt je groeien in het HR vak.
Wat bieden wij
Niet alleen onze producten, maar ook onze mensen voldoen aan de
hoogste kwaliteitseisen. Er is ruimte voor dynamiek, persoonlijke
aandacht, opleiding, ontwikkeling en een prettige werkomgeving. De
stagevergoeding voor deze functie is € 300,00 bruto per maand o.b.v.
een 38-urige werkweek.
Interesse?
Graag ontvangen wij van jou een uitgebreide motivatiebrief en curriculum
vitae. Deze kun je richten aan de HR afdeling van Maître Paul B.V.:
personeelenorganisatie@maitrepaul.com
Vragen?
Ben je enthousiast geworden maar zou je nog meer informatie willen, dan
kun je contact opnemen met de afdeling HR via telefoonnummer 0135951000.
Noot voor recruitmentbureaus: we werken met zorgvuldig geselecteerde bureaus. Acquisitie op basis van deze
vacature is niet zinvol noch gewaardeerd. Het verzenden van ongevraagde profielen zal betekenen dat deze
kandidaten worden behandeld als directe sollicitaties.

