be you. be a hr trainee
je start de dag met een kop koffie en met je begeleider kim, hr-manager. jullie bespreken hoe het
gaat met het uitvoeren van de werkzaamheden en bespreken wat de belangrijkste taken zijn om
die dag op te pakken. Samen zorgen jullie voor een goede verdeling van de lopende projecten en
daarna ga je aan de slag met je projecten. je moet een aantal vacatures op vacaturesites
plaatsen en een aantal vacatures pauzeren. vervolgens ga je het verzuim controleren en moet je
nog een addendum maken op een contract
na de lunch ga je aan de slag met de verloningsproblematiek. je onderzoekt waar de problemen
liggen en bedenkt oplossingen die je vervolgens voorstelt aan kim. samen kijken jullie of deze
oplossingen realistisch en haalbaar zijn. daarnaast ga je nadenken hoe je het verloop onder het
personeel kan terugbrengen rekening houdend met het vraag en aanbod van de huidige
arbeidsmarkt. jij ziet het als een uitdaging om hierin het verschil te gaan maken. tot slot
beantwoord je nog wat vragen die zijn binnengekomen via de e-mail. een drukke dag, maar
gelukkig heb je alles nauwkeurig afgehandeld. morgen weer een dag!
jouw ingrediënten
•
je hebt goede communicatieve vaardigheden en sociale eigenschappen
•
je hebt een goed gevoel voor humor en een positieve instelling
•
een relevante hbo of wo opleiding (human resources management of
personeelswetenschappen)
•
je kan je goed aanpassen aan de verschillende manieren van denken in de organisatie
•
je bent een organisatietalent en ziet niet op tegen administratieve werkzaamheden
•
je hebt een flexibele en dienstverlenende instelling
•
je weet van aanpakken, bent energiek, initiatiefrijk, zelfstandig en gaat daarnaast
gestructureerd en analytisch te werk
•
je hebt een redelijke kennis van de arbeidswetgeving
•
je hebt een goede beheersing van de nederlandse en engelse taal
standaard geserveerd
•
een ruime marktconform stagevergoeding van ongeveer 400 euro per maand
•
een stage waarin jij veel ruimte hebt voor eigen initiatieven en waarin ruimte is om deze
ook uit te voeren, zodat je af en toe vergeet dat je aan het werk bent
•
meewerken en volledig onderdeel zijn van de hr-afdeling
•
een werkplek waarbij je de gehele internationale franchiseorganisatie leert kennen en in
alle aspecten betrokken bent
•
een groeiende internationale franchiseorganisatie
•
een fijne werkplek op 1 minuut lopen vanaf station amsterdam zuid
wagamama is er trots op een van de meest erkende asian pan restaurant ter wereld te zijn, met
restaurants in meer dan 200 landen en velen gasten per jaar. wagamama is het japanse woord
voor ondeugend kind, iemand die eigenwijs en vastberaden is. een goed voorbeeld hiervan is de
kunst van ‘kaizen’ wat ‘goede verandering’ betekent. de filosofie kaizen is dan ook de kern van
wagamama en bepaalt ieder gerecht dat wij creëren. wij zijn rusteloze zielen die constant opzoek
zijn naar hoe het beter kan! wagamama is geïnspireerd door het snelle tempo in de japanse
ramen bars en het heerlijke aziatische eten. wij brengen de unieke manier van eten samen met
ons minimalistische design en drukke, gezellige atmosfeer. wij vinden het dan ook belangrijk om
ons personeel enthousiast en betrokken te laten voelen
geïnteresseerd? stuur zo spoedig mogelijk je cv met een korte motivatiebrief
naar: jobs@wagamama.nl

