Internationale HR- Stage!
Wat je gaat doen:
Al meer dan 45 jaar wijdt Life Fitness zich aan het creëren van de ideale fitnessoplossingen voor fitnesscentra én sporters. Onze
missie is om het platform te zijn dat de wereld verbindt met fitness.
Het Life Fitness hoofdkantoor is gevestigd in Chicago, USA. Er werken wereldwijd meer dan 2800 mensen voor Life Fitness in
meer dan 120 landen. Life Fitness heeft 12 kantoren in de wereld en werkt daarnaast met 140 exclusieve dealers & distributors
in verschillende landen. Vanuit het kantoor in Barendrecht wordt de Benelux en de distributors (Distributor Business EMEA) in
Europa, Midden Oosten en Afrika aangestuurd.
Tijdens deze HR-stage krijg je de mogelijkheid om je te verdiepen in je eigen projecten met zowel een Nederlandse als
Internationale scope. Zo voer je diverse operationale werkzaamheden uit met de HR Coordinator en denk je actief mee met
onze HR-vraagstukken.
Een gemiddelde dag:
Gisteren heb jij een vacature online gezet dus je opent vol verwachting de mailbox. Je beantwoord netjes elke kandidaat en
screent de CV’s. Deze zet je vervolgens door naar de HR Coordinator en plant zo nodig de gesprekken in. Voor de lunch voer
je nog even wat administratieve taken uit en zorg je dat alle personeelsdossiers up to date zijn. In de middag heb je een HRmeeting en je sluit de dag af met het werken aan één van je projecten , denk hierbij aan GDPR of bijvoorbeeld talent
management.
Wie je bent/ Wat je kan:
• Je bent resultaatgericht, zelfstandig en gedreven;
• Je volgt een hbo-opleiding richting HR & zoekt een meewerkstage
• Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
• Je beschikt over administratieve kennis en vaardigheden;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse & Engelse taal in woord en geschrift;

Wat wij bieden:
Wij bieden een kans om werkervaring op te doen bij een internationale wereldmarktleider! Natuurlijk een gezellig
team en een mooie stagevergoeding van €400,- per maand. Ben jij de ideale kandidaat? Stuur dan een motivatie & je
cv naar hr.nl.office@lifefitness.com. Nog vragen? Bel/App Nina Boender (HR Coordinator) via +31652714443.

