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Stage HRM met focus op opleiding en ontwikkeling 
Bodegraven 32 uur /4 dagen per week 

 
 
STEF 
STEF is dé Europese specialist in food supply chain logistics. We werken met 20.000 mensen in 8 
Europese landen. Inmiddels bestaan we ruim 100 jaar en hebben we een geschiedenis vol aandacht 
voor de maatschappij om ons heen. Via ons unieke transport netwerk vervoeren we gekoelde, 
diepgevroren of ongekoelde voedingsmiddelen door heel Europa, volledig volgens alle 
veiligheidsnormen. En we hebben oog voor het milieu: via ons ‘Moving Green’ programma dragen 
we ons steentje bij aan de energietransitie, met minder broeikasuitstoot en koolstofarm 
energiegebruik. We zijn vernieuwend met onze flexibele en sterk gedigitaliseerde Supply Chain. Zo 
werken we efficiënt en met de hoogste kwaliteit. In Nederland hebben we vier vestigingen, te weten 
twee in Raalte, één in Eindhoven en één in Bodegraven. In Bodegraven is tevens de holding gevestigd 
met de stafafdelingen, waaronder de afdeling Human Recources.  
 

Je wordt onderdeel van het HR Team dat uit 8 personen bestaat, te weten vier HR Adviseurs, een HR 

Officer, Salarisadministrateur, Learning & Development Specialist en natuurlijk de HR Directeur. De 

sfeer binnen de hele organisatie is informeel, gezellig en laagdrempelig. Collega’s zijn erg 

behulpzaam en benaderbaar.   

 

Wat  je gaat doen 

In Nederland hebben we inmiddels vier vestigingen en in totaal 400 medewerkers. Onze vestigingen 

zijn de afgelopen jaren door middel van overnames onder de STEF-vlag gaan werken. Op 

verschillende vlakken werken we aan uniformiteit. Denk hierbij aan het streven naar één STEF-

cultuur, maar ook aan de diverse werkprocessen. Een onderdeel hiervan dat op dit moment actueel 

is, is het creëren van uniformiteit in de transport- en operationele systemen. Er is recent een 

projectgroep gestart om de internationale business unit (in Raalte en Bodegraven) over te zetten 

naar ons STEF Transport Management Systeem. Het systeem gaat op deze locaties per 1 februari 

2023 live. De medewerkers van deze business unit moeten worden opgeleid om met dit systeem te 

gaan werken. Hiervoor moet een gedegen trainingsprogramma (“Adoptie”) opgezet worden, die 

zowel voor de huidige medewerkers maar zeker ook voor toekomstige medewerkers gebruikt kan 

worden. Het project moet van A-Z opgepakt worden. Te beginnen met een nulmeting en 

inventarisatie van de leerbehoefte per functie. Daarna kan het lesmateriaal ontwikkeld worden. 

Aanwezig lesmateriaal (ook Franstalig) kan hier mogelijk onderdeel van uitmaken. Uiteindelijk zal het 

trainingsprogramma worden gepland en in januari 2023 worden uitgevoerd door de key users. 

 

Je krijgt uiteraard inhoudelijke hulp van de projectgroep waarin ook de afdeling IT is afgevaardigd, de 

key-users van de systemen en je wordt vanuit HR begeleid door de Learning & Development 

Specialist. 

 

Naast deze opdracht kun je diverse HR-werkzaamheden oppakken en meewerken aan verschillende 

HR-projecten. STEF is snel gegroeid door overnames wat resulteert in hele leuke en leerzame HR-

projecten. Bij welke projecten je aansluit is in overleg en afhankelijk van jouw interessegebied en de 

lopende projecten bij STEF!  



 
 

 

STEF NEDERLAND B.V. • Tolnasingel 4  • 2411 PV Bodegraven 

Tel. +31 (0)88 939 5000  • www.stef.nl 

Wat je meeneemt 

Je volgt een relevante HBO opleiding (bv. HRM) en bent op zoek naar een derdejaars meeloopstage 

voor minimaal 32 uur. Je komt natuurlijk om te leren, maar het is handig als je over een aantal 

vaardigheden beschikt. Te weten:  

• Nauwkeurig en planmatig werken 

• Didactisch onderlegd of interesse om je hierin te verdiepen 

• Mondelinge en schriftelijke taal- en communicatievaardigheden (Nederlands en Engels).  

• Affiniteit met digitalisering en systemen 

• Humor en een lerende houding 

• Rijbewijs B is een pré 

 

Praktische informatie 

• Je standplaats zal hoofdzakelijk Bodegraven zijn. Hier zitten de HR- en IT-afdeling van STEF 

Holding. Daarnaast zitten er op iedere locatie ook nog HR adviseurs die je graag wegwijs 

maken in de organisatie. Een dag werken in Raalte zal namelijk ook wel eens voorkomen, 

omdat de mensen die met het nieuwe systeem gaan werken voornamelijk in Raalte werken. 

Een rijbewijs is daarom handig (maar niet noodzakelijk). Een poolauto is beschikbaar in 

Bodegraven. 

• Periode: 1 september – 31 januari (eventueel uitloop naar februari) 

• De stagevergoeding bedraagt €400,- netto per maand o.b.v. 40 uur.  

 
Tijd voor actie! 

Heb je interesse? Solliciteer dan meteen door je CV met motivatie te e-mailen 
naar natalie.rutgers@stef.com. Wil je extra informatie over deze functie, dan kun je ook telefonisch 
contact opnemen met Natalie Rutgers via 088 - 939 5117. 

 

mailto:natalie.rutgers@stef.com

