Stagebedrijf
IPS Technology
Boschdijk 760
5624 CL Eindhoven
www.ips-technology.com

Begeleider namens stagebedrijf
Naam:

Annemieke de Kuijper

Functie:

HR Adviseur

Telefoonnummer:

040-264 72 90

E-mailadres:

Annemieke.de.kuijper@ips-technology.com

Stageperiode
Periode:

Start september 2017

Type stage:

Meewerkstage / onderzoek / Afstudeerstage

Werktijden:

Tussen 9:00 en 17:00 uur

Uren per week:

bespreekbaar

Omschrijving van het bedrijf / afdeling
IPS Technology is een ingenieursbureau gevestigd in Eindhoven dat zich heeft gespecialiseerd in de
ontwikkeling van hulpmiddelen bij transport: verpakkingen, tools voor (de)montage van producten en
specifieke transporthulpmiddelen. Samen met ons testcentrum en ons assemblage- en cleaning centrum
leveren wij een integrale ketenbenadering welke uniek is in de markt. IPS analyseert de keten, adviseert
over de mogelijkheden en benodigde tools, en ontwikkelt, bouwt en valideert deze. Op de (verpakte)
producten kunnen we verschillende transportsimulaties uitvoeren, zoals val-, tril- bots en klimaat en
compressietesten.
De HRM (personeels)-afdeling bestaat uit een parttime HR adviseur. Deze is verantwoordelijk voor alle
HRM zaken van administratie, salarisverwerking tot aan strategisch HRM in het management team. Sinds 3
jaar beschikt IPS over een eigen HR adviseur, veel zaken zijn op orde andere personeelsintrumenten staan
nog in de kinderschoenen.

Omschrijving van de stageopdracht
Het vinden van de juiste mensen voor de organisatie op het juiste moment is een van de belangrijkste
uitdagingen van de HR adviseur. De concurrentie om dezelfde type kandidaten in de regio is groot. IPS
Technology heeft behoefte aan een stagiaire die onderzoek doet naar de arbeidsmarktcommunicatie
strategie die voor IPS succesvol kan zijn. Wat vind onze doelgroep belangrijk, hoe kunnen we daar op
inspelen, hoe komen we het beste met ze in contact (welke kanalen), hoe kunnen wij ons positief
onderscheiden van de concurrentie in de jacht naar talent!
Ook zijn concrete wensen van de student mee te nemen in de stage. We komen daarom graag met de
student in een persoonlijk gesprek tot een stageplan.
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Interesse?
Neem contact op met Annemieke de Kuijper (HR Adviseur)
Bel 040-2647290 (di, wo, vrij) of stuur een email annemieke.de.kuijper@ips-technology.com
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