UITDAGENDE STAGE
Pay Systems faciliteert diverse betaaloplossingen voor grootschalige evenementen en venues, zoals Ziggo
Dome en GelreDome. Met een ervaren en gedreven team zijn we sinds begin jaren negentig betrokken bij
concerten en festivals zoals Lowlands, Mysteryland, The Flying Dutch en Parookaville.
Pay Systems is onlosmakelijk verbonden met de publiekshoreca en nauw betrokken bij ontwikkelingen op
het gebied van betaaltechnologie en netwerkverbindingen. Pay Systems is op zoek naar een ambitieuze en
enthousiaste:

STAGIAIR HR & CREW
40 uur per week

De functie

Als stagiair HR ondersteun je het team HR & Crew met
de personeelsplanning, onderhoud je contacten met
de uitzendbureaus en onze crew. Er zijn voldoende
mogelijkheden om je stage vorm te geven, denk hierbij
aan:
•
•
•
•

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Uitwerken/herschrijven van de functieprofielen
Meedenken in de werving & selectie procedures
Opstellen van trainingsprogramma’s voor (nieuwe)
medewerkers

Praktisch

Het betreft een stage vanaf februari 2019 voor een
periode 5 maanden én je hebt de mogelijkheid om in
de zomer te blijven werken, indien dit van beide kanten
bevalt.

Over jou

Je volgt een HR-gerelateerde HBO opleiding. Je bent
communicatief vaardig, een echte aanpakker en gaat
geen uitdaging uit de weg. Het is een pré als je affiniteit
hebt met de evenementenbranche.
Over ons
Onze standplaats is Lochem. We vliegen, met
name in de zomermaanden, uit naar verschillende
evenementenlocaties in Nederland, België, Duitsland en
Engeland. We zijn een team van 17 vaste collega’s en
worden op piekmomenten bijgestaan door een tijdelijke
crew van soms meer dan 100 collega’s. Onze werkdagen
zijn afwisselend en vinden ook in het weekend en ’s
avonds plaats.

Enthousiast?

Dat is mooi! We zien je CV, begeleid door een goede motivatie, heel graag voor 30 november
2018 tegemoet via e-mail: vacature@paysystems.nl
Mocht je vooraf nog vragen hebben, neem dan tijdens kantooruren gerust contact op met
Linda Harkink via 085-9022070.
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