
Stage biedt ook werkervaring 

Waar loop je stage? 
Momenteel loop ik stage bij Beelen.nl. Het is een mooi en groot bedrijf, waar ongeveer 431 
medewerkers werken. Mensen zijn de kern van deze organisatie. Beelen.nl zet zich in om ervoor te 
zorgen dat collega’s zich goed voelen en natuurlijk met plezier naar werk gaan. Beelen.nl investeert 
namelijk in de cultuur, persoonlijke groei van mensen, duurzame inzetbaarheid en 
veiligheidsmaatregelen op de 7 locaties. 

Beelen.nl speelt ook een belangrijke rol in de wending naar de circulaire economie. Beelen.nl 
hergebruikt bij haar ontmantelingsprojecten zoveel mogelijk materialen in hun huidige of 
vergelijkbare staat door demontage. In Beelen.nl haar recycling processen passen zij innovatieve 
sorteertechnologieën en duurzame verwerkingsprocessen toe. 

Hoe heb je deze stage gevonden? Hoe heeft Stage in je Regio daarbij geholpen? 
Ik ben dankzij Stage in je Regio terechtgekomen bij Beelen.nl. Stage in je Regio heeft op mijn verzoek 
mijn zoektocht en cv geplaatst en zo ben ik in contact gekomen met mijn huidige begeleidster 
Patricia Witteveen. Mijn profiel stond een dag online en toen kreeg ik al een reactie van Stage in je 
Regio en ook van Patricia Witteveen. Ik zou Stage in je regio aanbevelen voor zoekende mensen. Ze 
zorgen ervoor dat je een profiel online krijgt op de website, maar ook is het contact goed over 
eventuele geïnteresseerde organisaties. 
 
Hoe bevalt je stage? 
Mijn stage bevalt erg goed. ik kan ontzettend veel leren binnen Beelen.nl. Ze hebben mij met mooie 
stappen begeleid om goed geïntegreerd te worden in deze grote organisatie. Ik ben ze daar erg 
dankbaar voor en ga elke keer met een grote glimlach naar mijn stage toe. Ook ben ik veel aan het 
leren binnen Beelen. Ik heb grote stappen gezet op het gebied van HR, maar ook waar de organisatie 
zelf omdraait. Ik had in het begin geen idee wat een circulaire economie inhoudt. Binnen Beelen.nl 
heb ik mezelf verder ontwikkeld als Hrm’er, maar ook als mens meer gegroeid.  
 
Welke werkzaamheden voer je uit? 
Ik ben vooral bezig met: 

-        Vacatures online zetten/bewerken 
-        Vacature Overzicht bijhouden 
-        Handleiding maken voor nieuwe mw/stagiaires  
-        Schijf van onze afdeling schoonmaken/ordenen  
-        Exit interviews houden  
-        Sollicitanten afwijzen/uitnodigen  
-        Werken in AFAS 
-        Analyses maken voor bepaalde zaken  

Komt deze stageplek ook weer vrij in september? 

Nee momenteel ziet het ernaar uit, dat ik een contract aangeboden krijg en tijdens mijn studie nog 

kan door blijven werken binnen Beelen.nl.  
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