
Functieprofiel HR stagiair

Locatie: Utrecht
Uren & startdatum: In overleg
Duur: Stageovereenkomst, voor een half jaar

Achtergrond

De Sea Ranger Service is ‘s werelds eerste maritieme rangerdienst. De sociale onderneming
heeft als hoofdtaak het met zeilende werkschepen uitvoeren van natuurbeheer taken in
opdracht van de Rijksoverheid en offshore bedrijven. Deze taken worden uitgevoerd door Sea
Rangers; (deels langdurig werkloze) jongeren die jaarlijks geselecteerd en opgeleid worden na
deelname aan een Sea Ranger Bootcamp.

Sea Rangers houden toezicht op zee en zijn daarmee de extra oren en ogen voor de
overheidsdiensten in beschermde zeegebieden. Ze faciliteren wetenschappelijk onderzoek op
zee en voeren ook meetwerk en lichte onderhoudstaken uit. Daarnaast ziet de Sea Ranger
Service kansen om Sea Rangers in te zetten voor offshore dienstverlening in de sustainable
blue economy. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beheer van zeewierboerderijen ten behoeve
van innovatieve voedselproductie.

Taakomschrijving

Als groeiende sociale onderneming heeft de Sea Ranger Service steeds meer behoefte aan
een HR stagiair. Er zijn een aantal concrete projecten om uit te voeren, en er zijn vragen die
wachten op een antwoord. Hierbij zijn jouw ideeën over de beste uitvoering en oplossing
bijzonder welkom.

In deze rol werk je voornamelijk samen met de Finance & HR Coordinator. Daarnaast ben je
onderdeel van het team aan de wal van 5 mensen.



Werkzaamheden

● Ontwikkelen van een vernieuwend format voor arbeids- en opdrachtovereenkomsten
voor onze medewerkers en externe partijen (zie een voorbeeld);

● Onderzoek doen naar een geschikt format voor en het verder ontwikkelen en uitschrijven
van een personeelshandboek;

● Onderzoek doen naar het verbeteren en uitschrijven van de RI&E;
● Ontwikkelen van een nieuwe onboarding methode;
● Ontwikkelen van een nieuw format voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek;
● Initiëren en uitvoeren van andere projecten binnen het bedrijf waarvan jij denkt dat dit

een goede aanvulling zou zijn.

Noodzakelijke ervaring en beschikbaarheid

● Kennis en ervaring op het gebied van HR noodzakelijk;
● Kennis van of ervaring in HR in de maritieme wereld is een pré;
● Sterke communicatieve vaardigheden;
● Sterke sociale vaardigheden;
● Kan zelfstandig werken;
● Aantoonbare affiniteit met sociale en duurzaamheidsissues.

Wat wij bieden

Een klein wal team dat fijn samenwerkt en een varend team van enthousiaste Sea Rangers die
allemaal blij zijn met jouw inzet. Een prettig kantoor in Utrecht (8 min lopen van CS) om samen
te werken en te lunchen in de zon. Ruimte om je eigen draai te geven aan de projecten en te
leren in een omgeving waarin de ontwikkelingen nooit stil staan. De vergoeding is €200 per
maand, daarnaast kun je je reiskosten declareren.

Geïnteresseerd?

Als je geïnteresseerd bent en jezelf herkent in het bovenstaande, stuur dan een email met je CV
en een korte motivatie voor 1 november naar marijke@searangers.org.
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