
 

Ben jij student HRM en op zoek naar een boeiende 
stageplaats? 

Kom dan stagelopen bij het KNGF 
 
Zoek je een stageopdracht waar je veel van leert, in een leuk team, binnen een maatschappelijke 
ledenorganisatie? Meld je dan bij ons aan!  
Binnen het team HRM hebben wij een stageplaats waar je alle facetten van het vak mee kunt pakken. 
Er is veel ruimte om samen met ons aan jouw eigen ideeën te werken en je hebt de mogelijkheid om 
mee te werken aan de diverse aspecten binnen HRM. Je mag meedenken, meewerken, 
experimenteren.  
Naast het meewerken binnen het HRM team, kun je o.a. aan één of meerdere onderdelen een 
bijdrage leveren: 
 

• Nieuw programma voor de onboarding van nieuwe medewerkers. 

• Opleidings- en ontwikkelplan 

• Digitalisering personeelsdossiers 

• Procesverbetering op de personeelsadministratie 

• Voorkomende HRM werkzaamheden 
 
Herken jij jezelf in het volgende? 

• Studerend aan HBO-Human Resource Management. 

• Zoekend naar een stageplaats. 

• Enthousiast. 

• Leergierig. 

• Nauwkeurig. 

• Hands on. 
 
Wie zijn wij? 
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in Amersfoort is dé beroepsvereniging van 
en voor fysiotherapeuten in Nederland met meer dan 19.000 leden. Het KNGF bevordert de kwaliteit van het 
vak, behartigt de sociaaleconomische en maatschappelijke belangen van de fysiotherapeuten, positioneert 
fysiotherapie en de fysiotherapeut en ondersteunt leden op maat met advies en diensten. De vereniging 
bevindt zich midden in de dynamiek van de zorgsector, waarin complexe vraagstukken vragen om heldere 
standpunten, inventieve oplossingen en slagvaardig handelen in het belang van onze leden. 
 
Wat bieden wij? 
Je gaat deel uitmaken van een team van 2 professionals, die je ondersteunt bij hun dagelijkse 
werkzaamheden. Daarnaast kun je een eigen opdracht/project krijgen, waar je je in vast mag bijten onder 
goede begeleiding.  
Wij bieden een stagevergoeding van € 300,00 bruto per maand obv 40 uur.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Geïnteresseerd? 
Stuur een omschrijving van jouw stageopdracht, samen met een motivatie waarom je graag stage bij 

ons wilt lopen. Daarnaast  ontvangen wij graag jouw CV. Deze kan je mailen naar: vacature@kngf.nl. 

 

Voor meer informatie over de stageplaatsen kan je contact opnemen met Carine Vollebregt, sr HRM 

Adviseur via c.vollebregt@kngf.nl, telefoon 06-51147217. 
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