Management stage Talent & Culture
INK Hotel Amsterdam
Vind jij aandacht voor talent ook het meest essentiële onderdeel bij de ontwikkeling van een organisatie? En ben je daarnaast
nieuwsgierig naar alles wat het Human Resources vak te bieden heeft? Dan nodigen wij je graag uit voor een kop koffie om
de mogelijkheden te bespreken.
The Script
Samen met de Talent & Culture Manager ben je verantwoordelijk voor het volledige personeelsbeleid van een zeer hecht INK
team van 85 personen. Elke dag is anders wanneer medewerkers je core business zijn, maar we gaan toch proberen om je
een duidelijk beeld van de stage te geven!
Kort samengevat; Je bent betrokken bij de volledige Employee Journey. Deze Journey begint bij recruitment. Je bent
creatief en goed met woorden, wat je goed kunt gebruiken bij het schrijven van vacatureteksten en het onderhouden van
onze social media. Je vindt het leuk om hierin vernieuwing aan te brengen, want wat is er nou mooier dan je eigen ideeën
terug te zien op het wereld wijde web? Na een volledige training in het voeren van selectiegesprekken, krijg je de
verantwoordelijkheid voor je eigen vacatures. Voelt dat goed? Dan ga je volledig zelfstandig aan de slag met de
selectiegesprekken. Voor nieuwe medewerkers ben jij hét gezicht van het hotel en begeleid je samen met de T&C Manager
het on-boarding proces. Je bent precies, want een indiensttreding wil je soepel laten lopen; Je stelt contracten secuur op,
bewaakt de personeelsadministratie en bent een aanspreekpunt bij vragen van afdelingshoofden. Ook, voor de huidige
medewerkers ben jij er op dagelijkse basis. Je adviseert over ontwikkeling, verzuim en HR systemen en leert zo gaandeweg
de ins en outs van het Human Resources vak. Heb je daarnaast ook nog interesse in de ontwikkeling van medewerkers? Dan
komt goed uit, want je wordt opgeleid om een aantal trainingen te verzorgen in het hotel en assisteert daarnaast bij de
ontwikkelplannen voor medewerkers en administratie van het trainingsplan. Ook, werk je mee aan verschillende projecten
en in projectgroepen, van idee tot implementatie! Denk hierbij aan ons Be Balanced programma; een programma voor fit &
happy medewerkers, Employer Branding; want de arbeidsmarkt ontwikkelt zich in een razend tempo, thINKables; ons lief
en leed. Jouw ideeën zorgen voor een nog uitgebreider en persoonlijk personeelsbeleid!
Iets meer over ons
Je komt het team van INK Hotel Amsterdam MGallery by Sofitel versterken. INK Hotel Amsterdam is een luxury lifestyle
hotel dat haar naam dankt aan de historie van het pand. Als voormalig hoofdkantoor van krant ‘De Tijd’ was ons gebouw de
plek waar verhalen ontstonden, werden geschreven en uiteindelijk werden gedrukt in inkt. In ons hotel zie je dan ook in
ieder detail iets terug van onze rijke historie. Ons restaurant & cocktail bar PRESSROOM is de huiskamer van onze
hotelgasten en locals.
Share your story
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die open staat voor veranderingen en zorgvuldig om gaat met vertrouwelijke
informatie. Je kunt goed omgaan met veel vrijheid in je rol en bent een echte selfstarter. Je pakt hierdoor snel nieuwe
verantwoordelijkheden op en vindt duidelijke follow up belangrijk. Inzet, initiatief en flexibiliteit zijn de drijfveren die jou
doen schitteren. Uiteraard ken je de logica van communicatie, en heb jij goede social skills. Daarnaast letten we bij de selectie
op de volgende punten:
Je zit in de laatste fase van je studie aan de hoge hotelschool of opleiding HRM;
Je bent op zoek naar een stage van minimaal 5 maanden;
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal
Je bent beschikbaar vanaf september 2019
Wat krijg je van ons?
Als je het team van INK Hotel Amsterdam komt versterken zijn dit je rewards:
- een leuke stagevergoeding van €500 euro per maand
- Be The Guest voucher om zelf een keer in INK Hotel Amsterdam te overnachten met alles erop en eraan
- mogelijkheid om deel te nemen aan onze gratis Bootcamp
- om een goed beeld te krijgen van het hele hotel mag je crosstrainen op iedere afdeling
- INK Hotel Amsterdam is onderdeel van Accor en daarom kun je vouchers krijgen waarmee je met een super korting in andere
Accor hotels kan slapen, ook je friends & family kunnen een leuke korting krijgen.
- ook zeker een reward en als kers op de taart kom je werken in een super leuk team!
Sounds good?
Zie jij jezelf wel een stempel binnen het team van INK Hotel Amsterdam? We zien graag je CV tegemoet! Je kan deze mailen
naar Sabine en Linel op emailadres h1159-hr1@accor.com. Heb je nog een vraag of wil je meer weten? Dan mag je altijd
mailen!

