
 

 
 

 
Vacature HRM afstudeerstage Duurzame Inzetbaarheid   
 

Sport is leuk, werkt ontspannend, is goed voor de  
ontwikkeling en bovendien gezond. Wij dagen iedereen 

 van 0-100 jaar uit tot een goed en gezond leven.  
Een gezond en vitaal Oss. Dat is onze ambitie. 

 
 
Ben jij op zoek naar een uitdagende afstudeerstage, ben je enthousiast én heb je een duidelijke visie op hoe jij 
Duurzame Inzetbaarheid binnen een organisatie kunt stimuleren? 
 
Dit is dé kans voor jou om te laten zien dat je de vertaalslag vanuit de theorie naar de praktijk kunt maken en dat 
je laat zien wat het thema Duurzame Inzetbaarheid voor een organisatie kan betekenen. 
 
We hebben, bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2022-2023, een mooie stageplek beschikbaar waarbij je binnen 
de afdeling HRM van grote waarde kunt zijn.  
Tijdens deze afstudeerstage ga jij je bezighouden met het thema Duurzame Inzetbaarheid. Binnen het SEC worden 
al veel activiteiten gedaan op het gebied van binden & boeien van medewerkers. We willen dit een stap verder 
brengen door een Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid op te zetten.  
Je krijgt de ruimte om met eigen ideeën te komen en ze daadwerkelijk ook toepasbaar te maken. Je gaat regelmatig 
op werkbezoek om kennis te maken en te spreken met alle collega’s en staat met je voeten in de klei.  
 
 
Hoe ziet je stage er uit?  

- Je maakt, in samenwerking met de projectmedewerker HRM, de opzet voor het Duurzaam 

Inzetbaarheidsbeleid. 

- Je gaat in gesprek met medewerkers, leidinggevenden en directie op het gebied van Duurzame 

Inzetbaarheid. 

- Je verkent een door jou geformuleerde probleemstelling aangaande dit thema middels een kwalitatief 

onderzoek en brengt de resultaten in kaart. 

- Je presenteert de uitkomsten van je onderzoek en brengt advies uit op het thema aan het HR team. 

- Uiteindelijk komt dit allemaal samen in een passend stuk HR beleid op het gebied van Duurzame 

Inzetbaarheid voor het SEC.  

 
Jij bent: 

- 4e jaar HBO student, richting Human Resource Management.    

- een aanpakker, ondernemend en je kunt zelfstandig werken.  

- iemand die initiatief neemt in je eigen leerproces.  

- communicatief vaardig en legt gemakkelijk contact met mensen. 

- woonachtig in de omgeving van Oss. 

 

Bij het SEC… 
Ben je werkzaam in een jonge, dynamische organisatie, waar momenteel 38 personen werkzaam zijn, in ‘het 
centrum van de sport in Oss’. We werken in een hecht en enthousiast team, waar passie voor sport DE 
verbindende factor is. Je ontvangt een stagevergoeding van € 150,- bruto per maand en een reiskostenvergoeding 
woon-werkverkeer indien je geen gebruik kunt maken van een OV-kaart.  
 
Je motivatie en CV of leuke videoboodschap kun je sturen naar administratie@sport-expertise-centrum.nl t.a.v. 
Elle van Driel. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  


