Stage Learning & Development
Stagelopen op de afdelingen Training en HR binnen de dynamische
internationale non-profitorganisatie Agriterra
Agriterra is een internationale agri-agency die diensten levert aan ambitieuze coöperaties
en boerenorganisaties in opkomende economieën door middel van onze pijlers Advice,
Training en Exchange. Lokale teams van bedrijfsadviseurs staan onze klanten bij met
deskundig advies en trainingen. Ook worden experts vanuit boerenorganisaties en
(coöperatieve) bedrijven in binnen- en buitenland ingezet; zogenaamde Agripoolers.
Onze medewerkers worden uitgedaagd om door middel van ondernemerschap,
vastberadenheid en creativiteit onze ambitieuze doelen te bereiken. Als internationale
specialist in coöperatie advies biedt Agriterra een inspirerende en uitdagende omgeving
waarin professionele groei en ontwikkeling wordt aangemoedigd.
Agriterra biedt daarnaast uitdagende stageopdrachten, die praktisch en toepasbaar zijn.
Voor meer informatie over stage lopen bij Agriterra; neem een kijkje in onze folder!
Voor meer informatie over onze organisatie, bezoek onze website www.agriterra.org
Wij zoeken een:

Stagiair(e) Learning & Development
Locatie: Arnhem- hoofdkantoor

Heb jij een passie voor L&D, interesse in of affiniteit met de agri-food sector en
enthousiasme om een positieve bijdrage te leveren? Dan zoeken we jou! Deze stageplek
bevindt zich op twee afdelingen die “Learning & Development” als gemene deler hebben:
het Training Department en de HR afdeling binnen Agriterra. Deze afdelingen zijn samen
verantwoordelijk voor Learning & Development binnen de hele organisatie, zowel in
Nederland als in alle buitenlandse Agriterra kantoren.

Tijdens je stage:
•

•

•

•

Maak je kennis met een grote diversiteit aan werkzaamheden op het gebied van
Learning & Development binnen een internationale en dynamische organisatie. Op
deze manier doe je veel werkervaring op;
Werk je nauw samen met een Learning & Development Adviseur en ondersteun en
help je hem of haar bij het ontwikkelen van de verschillende Learning &
Development-thema’s, zoals onboarding en talent management;
Werk je volledig mee op de afdeling Learning & Development en ondersteun je de
collega’s in alle dagelijkse werkzaamheden, zoals het plannen, organiseren en
coördineren van events, trainingen, assessments en e-learnings voor onze
collega’s;
Kan je uiteraard ook jouw studieopdrachten vervullen.
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Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•

•

3e- of 4e-jaars Hbo-student Human Resource Management (HRM), Learning &
Development of een vergelijkbare studie.
Analytisch sterk, pragmatisch, goede communicatieve vaardigheden, zelfstandig
en beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal
Proactief. Mis je informatie of weet je niet hoe iets aan te pakken, dan ga jij
zelfstandig op onderzoek uit!
Leergierig, gedreven om jezelf continu verder ontwikkelen en het beste uit jezelf
halen.
Accuraat en administratief sterk.
Breed inzetbaar en open voor verschillende werkzaamheden, van grotere
projecten tot aan uitvoerend werk in de vorm van dagelijkse of ad-hoc
werkzaamheden.
Beschikbaar voor 32-36 uur per week.

Wat krijg je ervoor terug?
•

•
•
•
•
•
•

Een interessante stage op het gebied van Learning & Development binnen een
internationale organisatie die continu in beweging is en waarin HR een belangrijke
rol vervult. We kunnen je één garantie geven: saai is het bij ons nooit!
De kans om het geleerde uit je studie in de praktijk te brengen en in korte tijd
veel te leren.
Uitdaging, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in de verschillende
werkzaamheden die je kunt gaan uitvoeren.
Een ambitieuze organisatie die in korte tijd snel is gegroeid en waar momenteel
een professionalseringsslag wordt gemaakt waar jij aan kan bijdragen.
Gedreven en deskundige collega’s.
Een informele, no-nonsense werksfeer die getekend wordt door de open
communicatie en korte lijnen.
Een prima stagevergoeding.

Ben jij geïnteresseerd?

Wij werken doorlopend met een stagiaire op het gebied van Learning & Development
binnen Agriterra. Heb je interesse en herken jij jezelf in het geschetste profiel? Laat het
weten en geef in je sollicitatie aan voor welke data jij een stage zoekt. Dit kan door je CV
en bijbehorende motivatie te sturen naar vacancy@agriterra.org, gericht aan Menno
Ketelaar (HR department) en Nicole Sloot (Training department).
Mocht je meer informatie willen, kun je ook contact opnemen via bovenstaand mailadres.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
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