HR & RECRUITMENT STAGIAIR(E)
BLOOM is een strategie consulting kantoor dat bedrijven adviseert op het gebied van online
groei. Vanuit Amsterdam werken we voor opdrachtgevers over de hele wereld. Ons team
groeit snel en dat brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van HR en recruitment,
waaronder het aantrekken van toptalent.
Om de groei van het team door te zetten, zijn wij op zoek naar een stagiair(e) die
gedurende twee à drie maanden part-time ondersteuning zal bieden. De werkzaamheden
zijn als volgt:
HR
•

Verder ontwikkelen van een handboek met trainings- en ontwikkelingsmogelijkheden,
en eventueel het uitwerken van enkele trainingen;

•

Tracken van interne projecten binnen BLOOM;

•

Versterken van HR branding & marketing met als doel het versterken van het
BLOOM merk.

Recruitment
•

Uitvoeren en verrijken van het plan voor het aantrekken van starters en ervaren
consultants;

•

Herijken van bestaande cases en tooling voor assessments;

•

Opstellen richtlijnen en criteria voor succesvolle interviews;

•

Inrichten van nieuwe recruitmentkanalen en ondersteunen in recruitment events;

•

Vinden van nieuw talent door online searches naar geschikte kandidaten;

•

Contact met kandidaten en voorbereiden interviews.

Consultancy
•

Ondersteunen van consultants bij projecten, o.a. met analyses, research en
operationele werkzaamheden.

Wij zijn op zoek naar iemand met hetzelfde ambitieniveau als wij, die zowel op strategisch
als op operationeel niveau kan meewerken. Tijdens de stageperiode zul je zelfstandig, maar
in overleg met de partners van BLOOM werken. Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat
met een achtergrond in bedrijfskunde, (arbeids- en organisatie)psychologie of een
gerelateerd gebied. Ervaring in recruitment van topkandidaten is een pré.
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Als onderdeel van het BLOOM team zul je de mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan de
groei van een jong strategie consulting kantoor en om te werken in een snelle, online
omgeving.
Je krijgt een marktconforme stagevergoeding, lunch van de zaak en teamuitjes.
Interesse? Kandidaten kunnen direct solliciteren door een e-mail te sturen naar
info@bloomamsterdam.com t.a.v. Eric Klaassen.
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