Jij zoekt: een leerzame en veelzijdige meewerkstage op het gebied van HR, Recruitment en
Administratie. Wij bieden: precies zo’n stageplaats in een enthousiast team! Ben je op korte termijn
beschikbaar voor een uitdagende stage? Lees dan snel verder.
Meewerkstage Recruitment Support
Tijdens je stage vervul je een brede administratieve spilfunctie. Je komt te werken in ons
recruitmentteam en werkt nauw samen met de recruiters die dagelijks bezig zijn om de beste
kandidaten voor Aon te werven. Daarnaast zijn we continu bezig om Aon als een aantrekkelijke
werkgever te positioneren op de arbeidsmarkt.
Er zijn veel mogelijkheden om je stage inhoudelijk vorm te geven, maar uiteraard zijn er ook een
aantal werkzaamheden die al vast staan.
Wat ga je doen?
• Bijhouden en verwerken van binnenkomende e-mail in recruitment mailbox;
• Verwerken van sollicitaties in het recruitmentsysteem;
• Plannen van sollicitatiegesprekken met managers en sollicitanten;
• Zorgen voor schriftelijke correspondentie aan sollicitanten en managers;
• Vacatures publiceren via onze website en social media kanalen.
Wat breng je mee?
Volg je een opleiding in de richting van HR, Administratie of Secretarieel op MBO-4 of Hbo-niveau en
zoek je een leuke en uitdagende stage? Ben je op korte termijn beschikbaar voor minimaal 30 uur over
een periode van 5 maanden op langer? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Pro-actief, nauwkeurig en sociaal zijn woorden die jou perfect omschrijven. Je hebt goede
communicatieve skills en beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel in woord als geschrift.
Het werk vraagt om snelheid, zonder de accuratesse uit het oog te verliezen. Je ziet werk liggen en je
trekt zaken naar je toe om ze zelfstandig op te pakken.
Wat bieden wij jou?
• Een leerzame en afwisselende meewerkstage;
• Gedreven en zeker ook gezellige collega's;
• Persoonlijke, professionele begeleiding;
• Een stagevergoeding van € 350 per maand.
Waar kom je te werken?
Het Aon recruitment team bestaat uit 6 recruiters, een support medewerker en een teamlead. We zijn
een gedreven en enthousiast team dat goed op elkaar is ingespeeld. We hebben allemaal passie voor
recruitment en een goed gevoel voor humor en lunchen doen we zo veel mogelijk samen.
Aon is een wereldwijde dienstverlener in risicomanagement, employee benefits en
(her)verzekeringen. In Nederland heeft Aon 15 locaties met 2.600 medewerkers. Jouw standplaats is
Rotterdam.
Solliciteren of nog meer weten?
Mail ons graag je cv en motivatie. Dit kan naar Romy van Genderen, Recruiter,
romy.genderen@aon.com Heb je vragen over de stageplaats of de procedure? Bel of WhatsApp dan
graag even met Romy via 06-19 98 01 47.

