
 
 

 
Dpo2 is op zoek naar een HR-stagiair(e)! 

 
 

Dat klinkt leuk! Maar wat ga ik precies doen? 
Als stagiair mag je meedraaien op onze businessunits. 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. Bij het Service Center zal je vaak aan de slag gaan. 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. 

Naast de bovengenoemde werkzaamheden zul je ook vacatureteksten gaan schrijven en 
intakegesprekken voeren met sollicitanten. 

 
Ook kun je masterclass(es) bezoeken van MKB-Eindhoven of met een P&O regisseur mee naar een 
klant. Daarnaast ben je altijd vrij om aan te geven waar jouw interesses liggen en waar je graag meer 
ervaring zou willen opdoen. 

Wij vinden het belangrijk dat je naast jouw werkzaamheden bij ons ook voldoende tijd krijgt om aan 
je schoolopdracht te werken. Mocht je het lastig vinden om een vraagstuk te bedenken voor het 
onderzoek? Geen probleem! Bij dpo2 liggen voldoende vraagstukken voor je klaar. 

Tijdens je stage krijg je een stagebegeleider/buddy toegewezen die je wegwijs maakt in de wereld 
van dpo2 en die je begeleidt tijdens je stageperiode. 

Zoek jij uitdaging in 
je HR stage? 



 
 
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. 
Hierbij hoort een full service P&O dienstenpakket: 

 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. Iedereen is regisseur! Wij werken hard, maar er is ook tijd voor ontspanning met 
een potje airhocky, tafelvoetbal of de borrel op vrijdagmiddag. 
Wil je nog meer weten of zien over dpo2? Bezoek dan onze website via www.dpo2.nl. 

 
 
Stagevergoeding:  
Ja, je ontvangt een stagevergoeding. 

 

Ik heb interesse! 
Zie jij het wel zitten om als stagiaire bij dpo2 te starten? Neem dan contact op met Marjolien Luijkx 
(Senior Regisseur Arbeidsvoorwaarden + Salaris) via marjolien@dpo2.nl of 088-2014201. 
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