
 

 

 
 
Dpo2 is op zoek naar een HR-stagiair(e)! 
Dpo2 werkt zij aan zij met de klant. Dit doen we op vele verschillende vlakken van HR. Denk bijvoorbeeld aan arbo en 
verzuim, P&O, talent en ontwikkeling, coaching, recruitment en employee branding. Onze medewerkers werken op kantoor 
in Eindhoven of bij klanten die voornamelijk in Brabant gevestigd zijn.  
 
Leuk! Maar wat ga ik precies doen? 
Jij als stagiair mag meedraaien op onze business units. Voornamelijk bij P&O en recruitment kunnen we je hulp goed 
gebruiken. In ons Service Center komen alle vragen van onze klanten, maar ook van onze collega’s binnen. Dit kan zijn op 
het gebied van arbo, P&O, arbeidsjuridisch maar ook op salarisadministratief gebied. En dan hebben we het niet zozeer 
over cijfertjes maar ook over het toepassen van cao-regelingen, het opstellen van passende arbeidsovereenkomsten of een 
medewerker die ziek is en een leidinggevende die niet precies weet wat te doen met een langdurig zieke medewerker. Het 
schrijven van vacatureteksten, intakegesprekken voeren met sollicitanten, bezoeken van een masterclass van MKB-
Eindhoven of een ‘kijkje in de keuken’ bij een klant zijn activiteiten waarin wij je graag meenemen.  
 
We vinden het belangrijk dat je naast jouw werkzaamheden ook voldoende tijd krijgt om aan je schoolopdracht te werken. 
Bij dpo2 liggen er voldoende vraagstukken voor een onderzoek. Tijdens je stage krijg je een buddy toegewezen die je 
wegwijs maakt in de wereld van dpo2 en die je begeleidt tijdens je stageperiode.   
 
Klinkt goed én leerzaam! Wat voor organisatie is dpo2 eigenlijk?  
Dpo2 is een full service P&O dienstverlener met een andere kijk op P&O. Wij gaan uit van het ondernemers perspectief en 
zetten daarvoor schaalbare en slimme oplossingen in bij onze klant. 
Dpo2 benadert P&O bedrijfsvoering integraal; van strategie en beleid tot uitvoering en administratie. Ons full service P&O 
dienstenpakket dat hierbij hoort: 
• Personeel + Organisatie 
• Verzuim + Arbo 
• Talent + Ontwikkeling 
• Arbeidsvoorwaarden + Salaris 
• Recruitment + Mobiliteit 
 
We realiseren P&O oplossingen voor organisaties van 1 tot 5000+ medewerkers door middel van geheel of gedeeltelijke 
uitbesteding. We zijn een platte en informele organisatie met korte lijnen. Ideaal om je in te bewegen als stagiaire. Je zal 
ook direct het e.e.a. meekrijgen van alle businessunits, wat de stage ook vanuit beroeps oriënterend oogpunt erg 
interessant maakt. 
 
Verder staat dpo2 voor no-nonsense, professionaliteit, dienstverlenend en zien we onszelf als denkende doeners. We 
werken hard, maar er is ook tijd voor ontspanning met bijvoorbeeld de vrijmibo of een potje airhockey. 
Bezoek ook zeker eens onze websites via www.dpo2.nl. 
 
Ik heb interesse!  
Zie jij het wel zitten om als stagiaire bij dpo2 te gaan beginnen? Neem dan contact op met Marjolien Luijkx (Senior 
Regisseur Arbeidsvoorwaarden + Salaris) via marjolien@dpo2.nl of 088-2014201. 

Zoek jij uitdaging in 
je HR stage? 


