ZOE K J I J E E N U ITDAG E NDE S TAG E ?
Over ons
Rotocoat is in Nederland
marktleider in het thermisch
verzinken en poedercoaten van
stalen producten. De kracht
van onze organisatie zit in onze
medewerkers. Bij onze vestigingen
in Heerhugowaard, Wolvega,
Kampen en Dieren werken circa
300 medewerkers.
Wij zijn een resultaatgerichte
no-nonsense organisatie waarin
onze klanten centraal staan.
Leverbetrouwbaarheid, flexibiliteit
en professionaliteit vinden wij heel
belangrijk. Deze uitgangspunten
komen terug in onze missie:
‘Rotocoaten betrouwbaar en snel!’
Wij investeren continu
in vernieuwing van het
productieproces, zorg voor het
milieu en ontwikkeling van onze
medewerkers. We zijn ISO 9001 en
ISO 14001 gecertificeerd, voldoen
aan de Metaalunie MVO criteria
en hebben veiligheid permanent
op de agenda staan. Tot onze
klanten behoren onder andere
constructie- en bouwbedrijven,
trappenbouwers, stallenbouwers,
fabrikanten van hekwerken,
straatmeubilair en roosters.
Rotocoat maakt deel uit van
de Business Unit Oppervlakte
behandeling van ROTO. De andere
kernactiviteiten van ROTO zijn
ondergebracht in de Business
Units: Staal en staalbewerking,
Roostertechnologie en
Zinkrecycling.

Rotocoat zoekt voor haar vestiging in Wolvega een

gedreven HRM stagiair

(m/v)

die ons wil ondersteunen in diverse projecten.
Zo zijn wij achter de schermen druk bezig met het verkrijgen van een ISO 45001
certificering waarbij we wel een frisse blik kunnen gebruiken. Maar ook willen we graag
het projectplan verzuimbestrijding opstarten en een gestroomlijnde onboarding module
ontwikkelen.
Kortom: er is werk aan de winkel en het lijkt ons erg leuk dit samen met een HRM stagiair
te doen. Naast deze projecten is er natuurlijk ook genoeg ruimte binnen Rotocoat om je
op andere HR-vlakken te ontwikkelen.
Je kunt rekenen op een warm welkom in deze technische omgeving en een goede balans
tussen veel vrijheid en een gedegen begeleiding.

Je profiel:
•
•
•
•
•

je studeert HRM, of een vergelijkbare richting
je bent op zoek naar een stageplek voor minimaal 32 uren per week
je bent leergierig en vindt het fijn om projecten zelfstandig op te pakken
je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
je bent in het bezit van een rijbewijs

Wij bieden je:

• een leerzame werkplek binnen een prettige organisatie
• goede begeleiding en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
• een eerlijke en passende vergoeding

Ben jij de gedreven stagiair die we zoeken?

Ben je op zoek naar een leuke uitdaging en kun jij je vinden in onze kernwaarden
ondernemend, betrouwbaar, gepassioneerd en betrokken? Aarzel dan niet en stuur je
sollicitatie met motivatie en uitgebreid CV aan solliciteren@rotocoat.nl. Sollicitaties zonder
motivatie worden niet in behandeling genomen.
Aanvullende informatie kun je krijgen
bij Aukje van der Weij, HR medewerker van
Rotocoat, tel. +31 6 12 77 66 40, of bezoek
onze website website www.rotocoat.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

