
Zit jij in het laatste jaar van je HBO opleiding? Ligt jouw interesse bij HRM? Vind je het leuk om zowel 
beleidsmatig als operationeel bezig te zijn? Ben jij op zoek naar een stage? Dan zoeken wij jou. 
 

Wij zoeken per direct een  
 

Stagiair(e)  – 36 uur per week  
 
Wat ga je doen?  

Binnen Cardialysis ben je als stagiaire verantwoordelijke voor het opzetten , uitvoeren, verwerken en rapporteren 
van een medewerkerstevredenheidsonderzoek onder ca. 100 medewerkers. Dit zul je samen met de afdeling HRM 
en de Ondernemingsraad gaan doen. Aan het einde van het onderzoek  presenteer je het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek. 

  

Wat bieden wij? 

 Fulltime afstudeerstage, voor een student die een afstudeerstage zoekt. 

 Minimaal een opleiding op HBO niveau, bij voorkeur op HRM gebied 

 Een assertieve en flexibele instelling, toegankelijk en vasthoudend en weet anderen enthousiast te maken.  

 Goede kennis van de Nederlandse taal 

 

Wie zijn wij? 

Cardialysis is een Nederlandse Contract Research Organisatie, die toonaangevend is in het gebruik van nieuwe 
cardiologische technieken bij klinische studies. Naast Project Management leveren wij ook diensten op het gebied 
van Monitoring, Safety reporting, Core Lab, Data Management en Biostatistics. Onze opdrachtgevers zijn onder 
andere de cardiologische device industrie en farmaceutische bedrijven. 
Wij zitten midden in het levendige centrum van Rotterdam en zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 
Cardialysis is een informele organisatie met een typisch Rotterdamse mentaliteit.  

 

Informatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peggy van Vliet Secretaresse of Anouk Stam Manager HRM. Zij 
zijn bereikbaar via telefoonnummer 010 – 206 28 28. 

 

Solliciteren 

Ben je geïnteresseerd in deze functie en herken jij je in het profiel? Dan nodigen we je uit om te solliciteren. Je 
kunt je motivatie met curriculum vitae sturen aan: Cardialysis BV | Afdeling HRM | Postbus 2125 | 3000 CC 
Rotterdam, of per e-mail aan: hrm@cardialysis.nl. Wij zien je sollicitatie graag tegemoet! 


