
 
O P  Z O E K  N A A R  E E N  U I T D A G E N D E  M E E W E R K S T A G E ?  

Bij G-Nius zoeken wij een enthousiaste, leergierige en sociale student die een leuke, gezellige en 
leerzame stageperiode bij ons wil beleven. Denk jij dat dit profiel bij jou past, dan is een stage bij G-
Nius wat voor jou! 

Even voorstellen… 
Bij G-Nius halen wij energie uit het matchen van de perfecte IT-professional met de juiste rol. Al bijna 
20 jaar bieden wij ondersteuning en begeleiding aan opdrachtgevers bij het vinden en plaatsen van 
IT-professionals. Daarnaast helpen wij professionals bij het vinden van een nieuwe uitdaging die 
aansluit bij hun kennis, vaardigheden en wensen. 

Wij zijn gespecialiseerd in verschillende vakgebieden en bieden onze opdrachtgevers ondersteuning 
op het snijvlak van business en IT. Dit doen wij door de volgende diensten aan te bieden: detachering, 
detavast en werving & selectie. 

Wat ga je doen als stagiaire bij G-Nius 
Als stagiair zal je voornamelijk meewerken binnen de onderneming om zo alle facetten van het vak te 
leren. Daarnaast krijg je van ons voldoende ruimte om aan je opdrachten te werken.  

Bij G-Nius zien wij je niet als stagiair, maar ben je onderdeel van het team. Jouw collega’s zorgen 
ervoor dat je gedurende je stageperiode de kneepjes van het vak leert op het gebied van sales, 
marketing, recruitment, HR en business economics. Je krijgt van ons een kijkje in de keuken van de 
consultancy- en detacheringswereld.  

In de loop van de tijd verricht je de werkzaamheden die aansluiten bij jouw studierichting. Bij deze 
werkzaamheden kun je bijvoorbeeld denken aan: het opstellen en uitzetten van vacatures, 
ondersteunen en uitvoeren van marketingacties, potentiële professionals zoeken en benaderen, 
intakegesprekken bijwonen en uiteindelijk zelf ook intakegesprekken houden.  

Erg uitdagend en zeer leerzaam dus! 

Wat bieden wij jou 

Voor ons staat jouw ontwikkeling centraal en krijg je veel ruimte om aan jouw opdracht te werken. 
Hierbij krijg je veel verantwoordelijkheid over je eigen taken en zal jij jouw planning flexibel kunnen 
indelen. Daarnaast krijg je de kans om veel te leren in een bedrijf dat al jarenlang begeleiding geeft 
aan studenten van diverse opleidingen.  

Wanneer je komt werken bij G-Nius word je onderdeel van een betrokken en energiek team.  

• Soort stage: Meewerkstage 

• Indicatie stagevergoeding: €350,- 

• Studievoorkeur(en): Hbo Commerciële economie/ Bedrijfseconomie/ Bedrijfskunde MER/ 
HRM 

• Stageperiode: September 2021 – januari 2022 

• Locatie: St. Jorisstraat 15, ‘s-Hertogenbosch 

Interesse? 

Lijkt het jou leuk en leerzaam om bij G-Nius stage te lopen? Wil jij werken binnen een team dat 
enthousiast is en barst van de energie? Neem dan contact op met Leo Keller. Bel of WhatsApp naar 
073-6101469 of mail naar lkeller@g-nius.nl. 


