
 

Vacature stagiair(e) 
 

Human Resource Management (m/v) 
 
SailWise is al meer dan 45 jaar de enige aanbieder in Nederland van meerdaagse, uitdagende watersportactiviteiten 
en -vakanties voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Wij gaan uit van de filosofie dat 
watersport en actieve vakanties op het water een ideaal middel zijn om bij te dragen aan de zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid van mensen met een beperking. Bij SailWise ontdekken ze wat ze wél kunnen. Op en rond het 
water genieten onze gasten van een onvergetelijke én betaalbare vakantie. SailWise heeft drie (watersport)locaties in 
Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Enkhuizen. 
 
Voor ons kantoor in Enkhuizen zijn we op zoek naar een stagiair(e) Human Resource Management.  
 
Functieomschrijving 
Als stagiair in de richting Human Resource Management ondersteun je de directeur in personeelsmanagement en -
strategie. Je overziet de processen van de organisatie en hebt inzicht in wat er voor nodig is om dit zo optimaal 
mogelijk te laten functioneren. Je vindt het leuk de mensen en het proces te stimuleren en je te verdiepen in de wet- 
en regelgeving omtrent personeel.  
 
Het betreft een meewerkstage waarin je deels meedraait in de processen van de organisatie en waarin je daarnaast 
ruimte krijgt voor een uitdagende afstudeeropdracht (in overleg).  
 
Je kerntaken zijn: 

1. Instroom- en doorstroomprocessen personeel begeleiden en optimaliseren.  
2. Bewaken en actualiseren van het personeelsbeleid. 
3. Contractbeheer en bijbehorende administratieve taken.  

 
Wat verwachten we van jou? 

• HBO werk- en denkniveau 
• Sterke communicatieve vaardigheden 
• Je ziet werk liggen en toont initiatief 
• Je houdt van structuur aanbrengen 
• Je bent open minded en flexibel 
• Je bent accuraat en betrokken 
• Je integer, klantgericht en kwaliteit gericht 
• Je hebt zelfstandige werkhouding maar bent ook een teamplayer 
• Je bent enthousiast en leergierig 

 
Wat beiden we jou? 

• Een stageplaats in een dynamische organisatie 
• Mogelijke deelname aan diverse trainingen 
• Doorgroeimogelijkheden 
• Stagevergoeding van € 250 per maand 

 
Geïnteresseerd? 
Stuur dan voor 1 maart 2021 een e-mail met jouw reactie naar info@sailwise.nl. Heb je nog vragen over de functie 
dan kan je telefonisch contact opnemen met Ron Koopmeiners via 06-10429704. 


