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Wij zijn op zoek naar jou! 

 

Functie:  Stagiair(e) HR & Business development 

Stageduur: 4 – 6 maanden 

Uren per week:  24 – 40 

 

 

Bij BAKXWAGENAAR (BW) zijn we per direct op zoek naar een enthousiaste stagiair(e) die voor 4 tot 6 maanden 

ons team komt versterken. Het betreft een uitdagende en afwisselende meewerk- of afstudeerstage binnen een 

groeiend bedrijf met ongeveer 300 opdrachtgevers. Als gecertificeerde arbodienst bieden wij onze 

opdrachtgevers (pro)actieve advisering en maatwerk ondersteuning binnen de thema’s Vitaliteit, Gezondheid en 

Veiligheid. Dit doen wij onder het motto: ‘Werken aan gezondheid’. 

 

Wat ga je doen? 

Als stagiair(e) HR & Business development ga je ons helpen bij het (nog beter) in kaart brengen van de wensen 

en behoeften van onze klanten op het gebied van Verzuim, Gezondheid en Veiligheid. Jij gaat je daarbij bezig 

houden met vragen zoals: Wat verwacht men van een arbodienst? Wat zijn de huidige ontwikkelingen en trends 

in de markt? En hoe kan BW hierop inspelen en haar dienstverlening optimaliseren? 

De exacte invulling van de stage bepaal je zelf. Je zult in ieder geval nauw samenwerken met professionals en 

medewerkers van BW en er is veel ruimte voor eigen initiatief. Alvorens de stage van start gaat, formuleer je 

samen met ons het te behalen doel (wij zijn namelijk output gedreven) en stel jij een concreet stageplan op. 

 

Jouw profiel 

• HBO/WO student in de richting van HR, marketing, bedrijfskunde, commerciële economie, psychologie of 

soortgelijke studie; 

• Je bent een zelfstandige, harde werker met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel; 

• Je hebt een kritische, open kijk op zaken en wilt graag doelgericht werken; 

• Je bent klantgericht en hebt sterke communicatieve vaardigheden; 

• Je hebt interesse in de arbo-branche. 

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden een open en gezellige werkplek. Wij moedigen zelfstandig werken aan, dus je krijgt veel vrijheid om 

zelf invulling te geven aan jouw werktijden, werklocaties, klantbezoeken, enz. Ben jij op ons kantoor in Helmond 

en wil je even stoom afblazen? Dan dagen wij je uit voor een potje tafeltennis! Oh ja; om je werk te kunnen doen, 

voorzien wij je van een laptop. En uiteraard moet je ook middelen hebben om naast het werk leuke dingen te 

doen; je krijgt dus een nette stagevergoeding. 

 

Interesse? 

Stuur dan een e-mail met CV naar Melvin van Leeuwen via info@bakxwagenaar.nl. Wij gaan ervan uit dat je 

enthousiasme uit je e-mail en CV blijkt, dus een uitgebreide motivatiebrief hoeft niet. Heb je vragen over de 

vacature? Neem dan gerust contact op met Melvin via 0492-218810. 
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