
 
THOBS: 
Is de carrière ontwikkelingsorganisatie die professionals centraal zet in haar werk. De realisatie van 
hun doelstelling staat altijd voorop! Dit betekent dat THOBS niet gericht is op winstmaximalisatie 
maar op winstoptimalisatie. Concreet betekent dit voor jou balans tussen werk/prive , tijd en 
aandacht voor je professionals en de mogelijkheid om jezelf te ontplooien.  
 
THOBS verleent haar diensten op de over de gehele lijn van personeelsbemiddeling dus: Instroom,  
Doorstroom en Uitstroom. Wij zijn op zoek naar versterking op ons kantoor te Alkmaar in de functie 
van:  

 

Super Stagiaire & Collega  
 
Jij gaat alles leren over het gehele begeleidingsproces binnen de W&S, Re-integratie en 
Outplacement! Startende met het kennismaken middels de back office ga je  vervolgens meelopen 
met gesprekken voeren, kandidaten coachen en plaatsen bij opdrachtgevers. Een zeer dynamische 
functie waarbij geen dag hetzelfde is en jouw vaardigheden op het gebied van coaching, recruitment, 
sociaal juridisch inzicht en niet te vergeten je arbeidsmarktkennis optimaal ingezet en uitgebreid 
gaan worden. Ook is er ruimte voor je onderzoek tijdens werktijd. 
 
We zoeken een alleskunner op dit werkgebied maar wij beseffen ook dat iedereen een voorkeur 
heeft in dit brede speelveld.  Ook is het logisch dat je nog niet heel ervaren bent en dus komt om te 
leren.  Bij de zoektocht naar onze stagiaire geven wij de voorkeur aan een kandidaat die beseft dat 
het wederzijds investeren is. Wij leren jou het vak en daartegenover staat dat je af en toe ook minder 
interessante klussen moet doen.  We zijn een klein bedrijf en ook onze consultants moeten dat. 
 
Functie eisen 

• HBO  werk en denkniveau (harde eis ;-). 

• Interesse voor de arbeidsmarkt (vraag- en aanbodzijde, juridisch). 

• Interesse voor beroepen, opleidingen en competenties.  

• Sociaal sensitief, Profit & Loss bewust , ondernemend. 

• En natuurlijk het zijn van een Super Collega. 
 
 
Salarisverwachting: 
Basissalaris 200 bruto per maand + bonusregeling gebaseerd op kwaliteit en omzet. 
 
Interesse? 
Reageer dan middels e-mail naar Peterdegroot@thobs.nl of bel naar 06-34484740. 
  
 


