
 

VERSA WELZIJN ZOEKT EEN STAGIAIR VOOR DE AFDELING P&O 

We zoeken een derde jaars stagiair die een passie heeft voor personeelswerk en veel wil leren over 

het vak van P&O-er in het algemeen,  maar zich vooral wil bezighouden met het laten groeien van 

ons vitaliteits- en duurzaam inzetbaarheidsbeleid.  

Versa Welzijn is een welzijnsorganisatie in de Gooi-en Vechtstreek en heeft 200 medewerkers in 

dienst. We zijn een Rijnlands georganiseerde organisatie waarbij de teams in het primair proces 

grotendeels hun eigen weg kiezen en hun werk zelf organiseren. De ondersteunende diensten, 

waaronder P&O, zijn partners van deze teams en leveren hun vakmanschap aan door de teams goed 

te adviseren over o.a. het personeelsbeleid. P&O is actief in het ondersteunen van de werving, 

selectie, het inwerken, reflecteren en de teamsamenwerking.  

Er wordt veel verwacht van onze P&O-adviseurs en je leert hoe je je vakbekwaamheid echt moet 

inzetten om de teams en individuele medewerkers te ondersteunen. Het vereist ambitie, energie, lef, 

creativiteit, stressbestendigheid, goede communicatieve vaardigheden, een signalerend vermogen 

waarbij je signalen omzet naar actie.  

Versa Welzijn steekt veel tijd en energie in het ontwikkelen van een inzetbaarheidsprogramma 

waarbij alle medewerkers hun eigen mogelijkheden en kansen kunnen pakken om gezond en prettig 

te werken en gezond en sterk te zijn en blijven. Dat programma wordt regelmatig uitgebreid met 

nieuwe tools, aangepast aan wensen uit de organisatie en ervaringen die we opdoen. De 

communicatie rond dit programma en de onderdelen is van groot belang. We organiseren 

verschillende bijeenkomsten en activiteiten om hier vorm aan te geven. Daar heb jij, als stagiair, een 

grote rol in.  

Wij zoeken iemand die met grote inzet en ambitie, maar ook zelfstandig aan de slag gaat. Natuurlijk 

krijg je alle ondersteuning, maar er wordt initiatief en inzet van je verwacht. P&O is een afdeling met 

veel werk en ‘deining’. Het is geen rustige stageplek, dus hard werken moet je willen. Maar als je 
stageloopt bij Versa, krijg je veel kennis en ervaring terug én werk je in een leuke, open organisatie.  

Stageplaatsen zijn snel weg, dus reageer snel als je in aanmerking wilt komen voor die ene stageplek 

die we bij P&O beschikbaar stellen. De standplaats is Hilversum, maar in de coronatijd zul je ook veel 

vanuit huis werken.  

Stuur je motivatie naar stages@versawelzijn.nl en wie weet spreken wij elkaar.  
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