
 

 
STAGEPLAATS AMSTERDAM 
ASSESSMENT & DEVELOPMENT  
 
Ambitieus, gedreven, leergierig en resultaatgericht, dat is wie jij bent! Je hebt goede communicatieve 
vaardigheden, hebt klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan, beschikt over een proactieve 
houding en je kan niet wachten om meer ervaring op te doen op het gebied van Assessment & 
Development. Een stage bij Hays betekent werken met gedreven mensen waarbij je de kans krijgt om 
volledig mee te draaien binnen de afdeling.  
 
Wat ga je doen? 
Als stagiair Assessment & Development zal je meelopen met onze psychologen. Je gaat 
testassistentie verlenen aan kandidaten en je voert administratie werkzaamheden uit rondom een 
assessment. Je biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van rollenspellen en je draagt bij aan het 
uitwerken van overzichten voor klanten. Tevens ga je schaduwrapportages schrijven (met de 
mogelijkheid om je basisaantekening psychodiagnostiek te halen) en heb je mogelijkheid om deel te 
nemen aan projecten en commerciële acties. Een andere taak waarmee je aan de slag gaat is het 
onderzoeken van uitbreiding van het testinstrumentarium. Daarnaast krijg je genoeg ruimte voor het 
uitvoeren van een stageopdracht of –onderzoek.  
 
Wie ben jij? 
Voor ons kantoor in Amsterdam zoeken wij een student Psychologie (HBO/WO niveau) voor een 
meewerkstage bij onze afdeling Assessment & Development. Wij zoeken iemand die nauwkeurig is en 
goed zelfstandig kan werken voor een periode van bij voorkeur 4 à 5 maanden, ingaand begin juli 
2018. Representativiteit, goede communicatieve vaardigheden, assertiviteit en eigen initiatief zijn 
gewenst. De student dient ook bereid te zijn om incidenteel op ons andere kantoor (in Tilburg) 
werkzaamheden te verrichten. 

Wie zijn wij? 
Als één van de marktleiders in de gespecialiseerde werving & selectie wereldwijd, biedt Hays werk 
aan circa 8000 medewerkers in 33 verschillende landen. In Nederland biedt Hays 15 specialisaties en 
hiermee dekken wij alles van Oil & Gas tot Techniek, IT, Sales en Life Sciences. Een stage bij Hays 
betekent dat je terechtkomt in een internationale omgeving met goede begeleiding en aandacht voor 
jouw persoonlijke ontwikkeling als toekomstig professional. Natuurlijk is er ook ruimte om binnen Hays 
een stageopdracht uit te voeren, er wordt hierbij altijd rekening gehouden met jouw persoonlijke 
interesses en voorkeuren. Tevens krijg je een stagevergoeding van €400,- op basis van 40 uur. 
 
Hays Assessment & Development biedt haar klanten een uitgebreide dienstverlening aan gericht op 
vraagstukken over in-, door- en uitstroom van personeel. Wij hebben de ambitie om de allerbeste te 
zijn voor onze medewerkers, onze kandidaten en onze klanten. De afdeling Assessment & 
Development is verantwoordelijk voor psychologisch onderzoek, assessment centers, coaching, 
competentiemanagement, reorganisatievraagstukken, mobiliteit, outplacement en 
loopbaanontwikkeling. Er wordt gewerkt met Arbeids- en Organisatiepsychologen die de richtlijnen en 
gedragscodes van het NIP volgen. 

Heb jij interesse in een uitdagende en leerzame stageplaats in een dynamische omgeving? 
Stuur dan je CV en motivatie op naar chloe.palte@hays.com  

Bij vragen kun je contact opnemen met Chloè Palte, Assessment & Development:  
T: +31 (0)6 5521 4868  
E: chloe.palte@hays.com  
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