
 
 
 
 
 
 

 
Leerzame en leuke STAGEPLEK bij MON€Y SCHOOL:  

Opleiding: HR- Human Resourses 
3e jaars. 

 
MON€Y SCHOOL leert kinderen en jongeren preventief beter omgaan met geld. We bieden een 

ervaringsplek in organiseren van HR-zaken als: maken van contracten, bijhouden vakanties, voeren 
van diverse administratieve/organisatorische taken, werving-binden-boeien van vrijwilligers - 

medewerkers en stagiaires, en organiseren van trainingsdagen. 
Ook betrekken we je bij de ontwikkeling van het vrijwilligers/ HR-beleid en de verslagleging ten 

behoeve van onze verantwoording. 
 

Je ondersteunt de programma coördinator op organisatorisch vlak en zal ook af en toe meegaan om 
een les te geven. De levert je waardevolle inzichten in wat onze mensen nu eigenlijk echt doen.    

 
Wij bieden:  

• Hele gevarieerde werkplek zowel inhoudelijk als fysiek. 

• Aan verantwoordelijkheid nemen en zelfsturend zijn hechten wij waarde. Dit bieden we jou, 
maar moet je ook aankunnen. 

• Je bouwt mee aan de professionalisering van ons proces, op HR-gebied is daar veel in te 
doen. 

• Een werkplek op kantoor maar ook af en toe vanaf huis. 

• Gezellig team met bovenal een briljante leerplek. 
 
Wij vragen van jou: 

• Zelfstandigheid en betrouwbaarheid 

• Energie om een mooi resultaat af te leveren 

• Ondernemersmentaliteit 

• Zelf sturend vermogen en betrokkenheid 

• Affiniteit met onze doelgroep kinderen en werken in kansarme omgevingen 

• Affiniteit met het werken bij een vrijwilligersorganisatie die als doel heeft het doorbreken 
van de vicieuze cirkel van armoede. 

• Bereidheid om ook flexibel te zijn indien gewenst 

• Je hebt een eigen PC en telefoon en zet deze in voor de stage 
Kijk op www.themoneyschool.nl of op facebook voor meer achtergrondinformatie. 

Solliciteren: 
Mail mieke@themoneyschool.nl het liefst voor 10 juli, een korte motivatiefilm over jezelf en waarom 
jij deze stage wilt doen. Zet ook je contactgegevens goed in de mail.   
 
LET OP: We hebben plek voor 12 personen. In de laatste week van augustus staat de 1e training op 
het programma!  
We kijken uit naar je sollicitatiefilm! 
Financiële groet,   

Team The MON€YSCHOOL 

https://www.themoneyschool.nl/
http://www.facebook.com/theMoneySchool.NL
mailto:mieke@themoneyschool.nl

