De organisatie:
ZON fruit & vegetables is de internationale verkooporganisatie van de Koninklijke Coöperatieve
Telersvereniging ZON. Opgericht in 1915 als Coöperatieve Veilingvereniging Venlo is ZON nu
uitgegroeid is tot een belangrijke voedingstuinbouwcoöperatie in Europa. In de zomer van 2015
is het predicaat Koninklijk ontvangen.
ZON fruit & vegetables is een specialist in marketing en verkoop, logistiek, verpakken en
kwaliteitszorg van groente en fruit.
ZON is gevestigd in Venlo en heeft ongeveer 95 medewerkers en circa 175 leden.
Kwalitatief goede nieuwe collega’s vinden wordt steeds lastiger. Vacatures worden nu veelal
ingevuld via het eigen netwerk en bij specialistische vacatures wordt een werving- en
selectiebureau ingeschakeld. De doelstelling is om in de toekomst meer met employer branding
en arbeidsmarktcommunicatie te doen, onder meer via social media.

De stageopdracht:
Maak een inventarisatie van waar de organisatie nu staat als het gaat om
arbeidsmarktcommunicatie en employer branding.
- Op welke manier en via welke kanalen profileert ZON zich in de media?
- Wat is het beeld dat de buitenwereld van ZON heeft en matcht dat met het interne beeld
van medewerkers?
- Op welke manier kan employer branding worden ingezet, gelinkt aan
arbeidsmarktcommunicatie?
Onderzoek en breng de huidige situatie in kaart en kijk hoe dit verbeterd kan worden. Stel
hiervoor een plan van aanpak op en introduceer waar mogelijk je voorstellen.

Wij zoeken een hbo-stagiair:
Wij zijn op zoek naar een derdejaars student HRM/P&O of communicatie. Een stevige
persoonlijkheid, een self-starter die communicatief vaardig en analytisch sterk is.
De duur van de opdracht is in overleg te bepalen.
Wij bieden een interessante en leuke stage-opdracht in een dynamische organisatie met een nononsense cultuur. De opdracht is een combinatie van onderzoeken, analyseren, verbeteren en
implementeren, binnen praktische kaders. Daarnaast bieden wij een stagevergoeding van € 350,bruto en goede mogelijkheden om je te ontwikkelen.
Heb je interesse, stuur dan een mail met je cv en aanvullende informatie over je stage naar
hr@royalzon.com.

