Stagiair bij Lyncwise Executive Search & Interim
Onze organisatie
Ons kantoor is gevestigd in Hilversum. Gelegen naast bedrijven zoals Sonos, Kleertjes.com en Radio 538. Wij zijn een
Executive Search bureau. Wij verbinden hoogopgeleide professionals en veeleisende opdrachtgevers op een
transparante en effectieve wijze. Wij werken aan opdrachten voor vast en interim. Ons team bestaat uit 7 consultants en
een professional in ondersteuning. We werken hard, maar we hebben ook veel lol samen. We zijn er trots op dat we een
gezonde groei doormaken. Mede hierdoor hebben we eigenlijk continue ruimte voor een stagiair die ons komt
ondersteunen en samen met ons zal werken aan een nieuw hoofdstuk in ons relatief jonge bestaan.
De stage plek
Direct vanaf de start krijg je als stagiair de verantwoordelijkheid op junior consultant niveau. Als stagiar/junior consultant
krijg je alle ruimte om je in ons vakgebied en de consultancy markt te verdiepen. Te denken hierbij valt aan searchen,
profielen (her)schrijven, talent-mappen, gesprekken bijwonen en het werken aan rapportages. Daarnaast is er ook
ruimte voor eigen invulling, zoals researchwerk ten behoeve van business development en de online ontwikkeling van
Lyncwise. In communicatie, positionering en uitingen. Alles in teamverband en met de back-up van consultants. Op deze
manier zijn we er van overtuigd dat je je in korte tijd ‘on the job’ kunt ontwikkelen in ons vakgebied en diverse branches.
Duur: is eigenlijk oneindig daar we altijd wel stage plekken open hebben staan. Dus in te vullen zoals jij dit wilt, waarbij
we wel willen vasthouden aan een minimum periode van 3 maanden, 3,4 of 5 dagen per week. Uiteraard krijg je een
vergoeding, een professionele en een prettige werkomgeving met een lekkere lunch.
Functie-eisen
Je bent al goed op weg met je studie (hbo of wo), misschien zelfs al afgestudeerd, en je wilt relevante werkervaring
opdoen. We staan vooral open voor studenten met affiniteit voor onze business. Dus breed ontwikkeld, oprecht
geïnteresseerd en communicatief vaardig. Een harde werker die ook van plezier maken houdt. Een teamspeler die
initiatief toont. Beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift. Woonachtig in de omgeving van
Hilversum in de driehoek Amsterdam, Utrecht, Amersfoort.
Contact
Denk jij de juiste stagiair voor Lyncwise Executive Search & Interim te zijn? Neem dan contact op met Susan Abbink op
susan.abbink@lyncwise.nl of 06 477 600 37.
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