Onze opdrachtgever Yellowstone International, met haar hoofdkantoor op een representatieve locatie in Eindhoven, is dé specialist in payroll services en contractmanagement in Nederland. Al ruim 22 jaar zijn zij steun en toeverlaat op het gebied van payrollsupport voor ondernemingen met vele internationale werknemers, zelfstandigen,
werving & selectie bureaus en bedrijven die verloning willen outsourcen. Zij maken
gebruik van een uitgebreid netwerk van professionals op het gebied van Finance, Payrolling & HR. Om deze positie te behouden, zijn zij altijd exact op de hoogte zijn van
de geldende wet- en regelgeving. Omdat ze graag ook een maatschappelijke bijdrage
leveren willen ze graag een enthousiaste student de gelegenheid bieden bij hen af te
studeren/stage te lopen. Ben je een
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JE OPDRACHT
Vanwege de wijzigende wetgeving dient Yellowstone als werkgever voor alle relaties een
belangrijk aantal dossiers te actualiseren. Dit houdt in dat ze voor ca. 600 klanten de contracten
gaan herzien die met hen gesloten zijn. De inlener beloning wordt van toepassing en dat werkt
door in de offertes, contracten, service naar klanten en medewerkers. Om dit goed op orde te
brengen en te houden zoeken we een slimme, enthousiaste afstudeerder/derdejaars student
die zelfstandig / onder begeleiding van directie deze taak vorm gaat geven en gaat uitvoeren.
Door deze opdracht kom je in aanraking met vele facetten van het HR-vak en de juridische
gevolgen van overheidsmaatregelen op het bedrijfsleven. Een perfecte kans om in een razend
tempo een grote voorsprong te krijgen in je vakkennis onder professionele begeleiding!
JE PROFIEL
Je bent derde of vierde jaars student HBO P&O/HRM/MER en zoekt een werkgever om je
stage-/ of afstudeeropdracht te vervullen. Je bent gedreven, initiatiefrijk en deinst er niet voor
terug om een zelfstandig project op te pakken. Vanzelfsprekend denken en werken we met je
mee om ook aan de opdracht/verplichtingen vanuit je opleiding te voldoen. Noodzakelijk is wel
een bovengemiddelde kennis van de Engelse taal en (kantoor)automatisering. Verder beschik
je over een gezonde dosis nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en humor. Idealiter woon
je in de omgeving Eindhoven.
YELLOWSTONE BIEDT
Een interessante opdracht die je praktisch laat kennismaken met het door jou gekozen
vakgebied op hoog niveau. Je wordt zeer goed begeleid en vindt een coöperatieve houding
bij je collega’s wanneer je zelf laat zien dat je initiatieven neemt, de zaken wil snappen en een
doorbijtertje bent. Yellowstone biedt een prettige, zeer informele en professionele werkomgeving met collega’s die rondom het thema HR veel expertise in huis hebben. Bij gebleken
geschiktheid, en als je dat zelf wil natuurlijk, ligt er een mooie toekomst voor je in het verschiet
bij Yellowstone International na je studie.
SOLLICITEREN?
LINK X HR mag Yellowstone begeleiden in haar groei. Graag ontvangen we je cv en motivatie
via imke@linkxhr.nl. Wil je eerst meer informatie? Bel dan even met Imke Segers 06 513 68 465.
Informatie over de organisatie kun je vinden via yellowstone.nl
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