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Vacature HRM Stagiair(e)
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Introductie
PAL-V staat voor Personal Air en Land Vehicle. Dit is een tweepersoons voertuig dat
geschikt is om met 180 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 vindt u meer informatie
op www.PAL-V.com .
PAL-V (Raamsdonksveer) is in 2008 gestart met de ontwikkeling van dit voertuig. 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.
Begin 2017 is de verkoop gestart. Sindsdien zijn er tientallen toestellen door klanten
gereserveerd. De ontwikkeling is nu zover gevorderd dat het eerste productiemodel
gereed is en zijn wereldpremière dit jaar op de autosalon in Geneve heeft.
De ontwikkeling van het voertuig is nu beland in de afrondende certificeringsfase.
Parallel daaraan kan nu gestart worden met de voorbereidingen van de serie fabricage.
Ook de HRM discipline is volop in ontwikkeling met de nodige uitdagingen en om die reden zijn
wij op zoek naar een proactieve en nauwkeurige HRM student die van aanpakken weet!
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Functieomschrijving
Ter versterking van onze afdeling HRM zijn wij op zoek naar een enthousiaste, ondernemende
stagiair(e) HRM. Ben jij initiatiefrijk, ondernemend en zelfstandig en ben je op zoek naar een
stage waarbij je echt verschil kunt maken in een organisatie, dan is dit de stage die jij zoekt!
Tijdens de stage krijg je de ruimte om te werken aan de (onderzoeks)opdracht vanuit de
opleiding die je in afstemming met de HR manager bepaalt. Daarnaast hou je je bezig met
diverse projecten die aansluiten bij jouw interesses op HR-gebied. Verder werk je o.a. aan inen uitdiensttredingen, werving- en selectie en andere voorkomende operationele en facilitaire
werkzaamheden.
Gedurende de stage draag jij met jouw kennis en input bij aan een verdere professionalisering
van onze organisatie, die momenteel volop in beweging is!
Functie-eisen
• Je volgt een studie richting HRM / Personeelsmanagement en bent op zoek naar een
stageplaats voor minimaal 5 maanden.
• Competenties: Je hebt een goed aanpassingsvermogen, bent ambitieus met een
proactieve instelling en je kunt goed zelfstandig werken. Je wilt graag bijdragen aan de
verdere professionalisering van de organisatie. Daarnaast ben je nauwkeurig, integer en
communicatief sterk.
• Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en
Engels.
• Interesse in de technische sector is een pré.

Wat bieden wij
• Een stageplek die gekenmerkt wordt door een dynamische werkomgeving met veel ruimte
voor initiatief.
• Een leuk klein HR team bestaande uit een HR & Office Manager en een HR & Office
Assistant.
• Samenwerken in een multidisciplinaire omgeving op een professionele manier, met open
communicatie, snelle beslisstructuren en stabiele einddoelen.
• Volop kans jezelf te ontwikkelen.
• Een passende stagevergoeding.

Reacties
Voor meer informatie kun je bellen met Monique Verduijn +31 (0) 88 256 2204.
Schriftelijke reacties graag sturen naar: mynewjob@pal-v.com
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