
     
    

Stagiaire Personeelszaken    

BEDRIJF: Kookschool Keizer Culinair     

AFDELING: Kantoor    

FUNCTIE: Stagiair Personeelszaken     

WEBSITE: https://www.keizerculinair.nl/contact/vacatures/   

PERIODE: zomer (juni t/m augustus) of najaar (september t/m januari).    

STUDIERICHTING: HR(HBO)   

  

OMSCHRIJVING BEDRIJF: Keizer Culinair is een huiselijke maar tegelijkertijd ook de grootste 

kookschool van Nederland. We organiseren uiteenlopende kookworkshops, kookcursussen en 

andere (culinaire) activiteiten op zeven toplocaties in het land. Zowel bedrijven, particulieren, 

groepen als individuen kunnen bij ons terecht. We willen onze gasten uitdagen met nieuwe 

kooktechnieken, biologische ingrediënten en smaakvolle recepten. Alle menu’s zijn mede 

ontwikkeld door Alain Caron, o.a. bekend van het televisieprogramma Masterchef. Keizer 

Culinair is op zoek naar een duizendpoot om de Vestigingsmanager van onze vestigingen in 

Amsterdam te ondersteunen. We werken met een klein en jong team. Stagiaires krijgen altijd een 

begeleider toegewezen voor de dagelijkse werkzaamheden en een begeleider voor het 

stageonderzoek. We hebben een vaste stagevergoeding van € 300,- per maand (o.b.v. fulltime).   

  
    

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiaire personeelszaken. 

De werktijden zijn gezamenlijk in te delen als ook het aantal uur per week.  
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WERKZAAMHEDEN    

• Vacatures uitzetten en sollicitanten inplannen/nabellen;  

• Strategische personeelsplanning;  

• Input geven t.b.v. de maandelijkse salarisadministratie;  

• Contracten opstellen en verlengen;  

• Personeelsborrels en -uitjes organiseren;  

• Planning en organisatie van beoordelingsgesprekken;  

• Contact met alle collega’s die werkzaam zijn tijdens kooklessen en collega’s die op de andere 

vestigingen werkzaam zijn(o.a. over de planning en coaching on the job);  

• Planning voor het personeel kooklessen;  

• Bijhouden van het personeelshandboek;  

• Zowel kantoorwerkzaamheden als operationele werkzaamheden tijdens kooklessen 

.  

    

     PROFIEL STAGIAIR:    

• Je hebt administratieve ervaring bij voorkeur in de horeca;  

• Je beschikt over een hands-on mentaliteit;  

• Je beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden;  

• Het Windows/Office pakket kent geen geheimen voor je;  

•  Je staat open om te leren en te groeien binnen de organisatie;  

• Je woont in de nabije omgeving van Amsterdam.  

    
     

Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature en wil je solliciteren? Stuur dan 

jouw motivatie met CV t.a.v. Petra Stuive naar info@keizerculinair.nl of neem telefonisch 

contact met ons op via het telefoonnummer: 020 – 427 92 76.      

  

  

   


