Ben jij op zoek naar een HR stage?
Lees dan snel verder!

Maak kennis met PAL-V
PAL-V is bezig met de ontwikkeling van de vliegende auto! PAL-V staat voor Personal Air en Land Vehicle. Dit is een
tweepersoons voertuig dat geschikt is om met 160 km/uur over de weg te rijden en met 180 km/uur te vliegen. Voor dit
baanbekende mobiliteitsconcept is wereldwijd zeer veel interesse. PAL-V geniet daarom ook van veel publiciteit van
tijdschriften, webmagazines en programma’s zoals TopGear. Over het product, het team en de toepassingen vind je meer
informatie op www.PAL-V.com.
PAL-V (Raamsdonksveer) is in 2008 gestart met de ontwikkeling van ons voertuig, de PAL-V. Begin 2012 is met het
succesvolle prototype aangetoond dat het concept werkt en te bouwen is binnen bestaande regelgeving. Het team is
daarna direct verder gegaan met de ontwikkeling van het productiemodel: de PAL-V Liberty. In maart 2018 heeft het
nieuwe model zijn wereldpremière gehad op de Autosalon van Geneve.

PAL-V International B.V.
Baileybrugweg 13F, 4941 TB, Raamsdonksveer,
The Netherlands
www: pal-v.com | email: geninfo@pal-v.com | KvK: 66568625

Een HR stage bij PAL-V
Als onderdeel van het HR team pak je o.a. de volgende zaken mee op:
•
•
•

Voorbereiding en uitvoering nieuwe projecten binnen de afdeling HRM;
Uitvoering van diverse operationele taken binnen HRM zoals het verwerken van in- en uitdiensttredingen en
binnenkomende sollicitaties;
Daarnaast houd je je bezig met projecten die aansluiten bij jouw interesses op HR-gebied.

Hoe jij ons team compleet maakt
• Je volgt een HBO opleiding, richting HR of Bedrijfskunde;
• Je blinkt uit in een dynamische werkomgeving;
• Je hebt affiniteit met innovatie.
Waarvoor zet jij je wekker?
• Een leerzame stage waar je er écht toe doet;
• Een leuk klein HR team bestaande uit een HR & Office manager en een HR Assistant;
• Een prima stagevergoeding;
• Volop kans om jezelf te ontwikkelen tot een young HR professional;
• Elke vrijdag pizza!
Reacties:
Voor meer informatie kunt u bellen met Jill Brouwers: +31(0)88 256 2204.
Schriftelijke reacties graag sturen naar: mynewjob@pal-v.com

