
 

 

 

MEEWERKSTAGE HRM 
 
 
Studeer jij HRM en ben je op zoek naar een meewerkstage? Het Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork heeft ruimte voor een enthousiaste student(e)! 
 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork geeft op actieve en dynamische wijze inhoud aan de 
zingeving van de historische plek van kamp Westerbork. Het wil vernieuwend zijn in de middelen en 
vormen om de herinnering hieraan levend houden en van een actuele betekenis voorzien. Daarmee 
wil Herinneringscentrum Kamp Westerbork zich ontwikkelen tot een internationaal kenniscentrum 
over erfgoed van de oorlog, in het bijzonder van de Jodenvervolging. 
 
Tijdens je stage maak je onderdeel uit van de afdeling HR. Je maakt kennis met alle facetten binnen 
het vakgebied, van operationeel tot tactisch niveau, waarbij op twee onderwerpen de focus ligt: 
digitalisering van de personeelsdossiers en het optimaliseren/herschrijven van het 
personeelshandboek.  
 
Wat breng je mee?  

• Je volgt een opleiding in de richting van Personeel en Organisatie of HRM; 

• Je hebt een integere en professionele houding; 

• Je bent nieuwsgierig en leergierig;  

• Je bent een aanpakker met een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 

• Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar; 

• Je kunt een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen (VOG). 
 
Ons aanbod:  

• Een stage binnen een organisatie volop in ontwikkeling met korte lijnen en informele cultuur; 

• Mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken; 

• Mogelijkheden om je eigen ontwikkeling vorm te geven; 

• Voldoende tijd om te werken aan jouw stageverslag of opdracht; 

• Voldoende begeleiding; 

• Een vergoeding. 
 
Wil je meer te weten komen over de organisatie? Neem dan een kijkje op onze website 
www.kampwesterbork.nl 
 
Ben je enthousiast?  
Stuur je CV met motivatiebrief en laat ons weten waarom jij dé stagiair bent die we zoeken! 
We ontvangen je reactie (CV en motivatie) graag per mail: vacature@kampwesterbork.nl voor 15 
augustus aanstaande. I.v.m. de vakantieperiode kan het langer duren voordat je een reactie terug 
ontvangt.  
 
We werven zelf voor deze stage. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt dan ook niet op 
prijs gesteld.   
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