STAGE LOPEN IN EEN
COMMERCIËLE OMGEVING?
Omschrijven jouw vrienden jou als gedreven, actief en sociaal? Volg je op dit moment
een HBO-opleiding en ben je op zoek naar een stageplek? Klimaatwerkt zoekt vanaf
februari 2022 een enthousiaste meewerkstagiair die het recruitment team komt
versterken!
Klimaatwerkt is hét recruitmentbureau voor een
carrière in de koel- en klimaattechniek. Wij
combineren onze ervaring in de
arbeidsbemiddeling met ons netwerk in de koelen klimaattechnische branche. Wij verzorgen de
werving voor grote merken zoals Samsung, LG,
Panasonic en Mitsubishi. Klimaatwerkt is een
jong en fris bedrijf met een ondernemende geest.

WAT GA JE DOEN?
Als stagiair draai je gelijk volledig mee in het
team. Door de korte lijntjes en intensieve
begeleiding word je in no-time tot volwaardig
recruiter opgeleid. Je zult hoofdzakelijk
meedraaien in de werkzaamheden omtrent de
werving en selectie van nieuwe kandidaten die
passen bij de vacatures die onze klanten bij ons
uitzetten. Het is belangrijk dat je gestructureerd
kunt werken, goed overzicht houdt,
organisatorisch sterk bent en correct en
professioneel Nederlands kunt schrijven. Je
draait vanaf het begin gelijk mee in de
bonusstructuur die wij bieden en kunt daarmee
een mooi extra zakcentje verdienen tijdens je
stageperiode. Targets motiveren je en hebt een
intrinsieke drive om succesvol te zijn. Uiteraard
krijg je naast het meewerken de tijd en de
vrijheid om additionele projecten uit te voeren en
te werken aan je schoolopdrachten.

SOLLICITEREN?
Stuur jouw cv + motivatie voor 14 januari 2022
naar sollicitatie@klimaatwerkt.nl. Vragen? Bel
dan naar 0642521088.

JOUW VAARDIGHEDEN:
Commercieel ingesteld
Taalvaardigheid (Nederlands)
Communicatief vaardig
Pro-actief

WAT WIJ JOU BIEDEN?
Een dynamische stage binnen familiaire
sfeer op een top locatie, met veel
verantwoordelijkheid en ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling.

Naast een mooi stagevergoeding, kom je
in aanmerking voor bonussen!

We bieden een stageplek voor ongeveer
20/24 weken. Je start elke dag om 9 uur
en je bent elke vrijdag vrij!

Bij ons wordt hardwerken gecombineerd
met gezellige borrels, uitjes en vele potjes
tafeltennis!

