
 

 

STAGEAANBOD 

 

Human Resources 
 

Functie:   Human Resources stage  
Solliciteren voor:  1 november 2021 
Contract:  stagecontract 
Plaats van tewerkstelling: Brussel 
Periode:   enkele maanden tussen januari en juni 2022  

 
Ben jij een master student in een Human Resources gerelateerde richting en wil je graag stage doen in een 
prettige sfeer? Dan ben jij de persoon die we zoeken!  
 

Organisatie 

Dierenartsen Zonder Grenzen helpt veehouders in negen Afrikaanse landen om een betere toekomst op te 
bouwen. Die toekomst begint met gezonde dieren. Maar we doen meer dan enkel kuddes vaccineren en 
verzorgen. We helpen de bevolking om hun veeteelt en alles wat daaraan verbonden is te verbeteren. Van 
microkredieten, verkoop, water- en grasbeheer tot opleidingen, landbouwmateriaal, noodhulp, 
vredesonderhandelingen en beleidsbeïnvloeding. 
 
Dierenartsen zonder Grenzen stelt rechtstreeks ongeveer 100 mensen tewerk in onze landenkantoren en heeft 
18 personeelsleden in het Brusselse hoofdkantoor, georganiseerd in drie departementen: Operations, Support 
Services, en Fundraising & Communication. 
 
Dierenartsen Zonder Grenzen is lid van de internationale non-profitorganisatie VSF International. 
 

Wat houdt deze stage in? 

We zoeken een stagiaire die ons HR-departement wil versterken. Afhankelijk van je interesses kan je enkele van 
volgende taken opnemen: 

• Aanwervingen: je onderzoekt welke aanwervingskanalen het beste beantwoorden aan onze aanwervingsno-
den 

• Opleiding: je ontwikkelt PowerPointpresentaties in het Frans en Engels m.b.t. verschillende HR-onderwerpen: 
leiderschap, total reward aanpak, feedback geven, hoe een succesvolle meeting organiseren, interne commu-
nicatie, emotionele intelligentie… etc. 

• Loopbaan management: samen met de HR-collega’s bekijk je hoe we onze medewerkers beter kunnen bege-
leiden naar groei in hun loopbaan 

• Welzijn: je voert een tevredenheidsenquête uit bij onze medewerkers 

• Digitalisering: je gaat na hoe het HR-departement meer kan digitaliseren 

Aarzel niet om ons een stageproject voor te stellen. We kunnen samen bespreken hoe we dit kunnen realiseren.  



 

 

 

Jouw profiel 

Opleiding 
Masterstudies of ten minste 3 voltooide jaren in een Human Resources gerelateerde richting  

Kennis en ervaring 
 

• Zeer goede kennis van Nederlands en Frans 

• Goede kennis van het Engels 

• Goede kennis van Office 365  

Talenten 

• Zelfstandig onder professionele begeleiding kunnen werken 

• ‘Hands on’ mentaliteit 

• Leergierig 

Je houding 

• Je kan je identificeren met de missie, visie en waarden van onze organisatie 

• Je hebt interesse in internationale samenwerking 

• Je hebt een open ingesteldheid t.a.v. andere culturen 

• Je bent gemotiveerd om in een HR-omgeving te werken 

 

Ons aanbod 

Dierenartsen Zonder Grenzen is een lerende organisatie met wereldwijd een 100-tal medewerkers. In Brussel 
hebben we een enthousiast en geëngageerd team. We bieden een leuke werksfeer, waarbij uitwisseling en van 
elkaar leren centraal staan. 
 
Dierenartsen Zonder Grenzen bied je een stimulerende werkomgeving met ruimte voor creativiteit en innovatieve 
ideeën. 

 

Hoe solliciteren 

Zend je CV en motivatiebrief vóór 1 november naar internship@vsf-belgium.org met de vermelding ‘HR-stage’. 
 
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.dierenartsenzondergrenzen.be. 
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