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Iedereen werkt! 
Dat is ons ultieme doel! Bij Menso geloven we dat werk mensen gelukkiger maakt. Vooral als 
je dát werk doet dat past bij je talenten, je gewaardeerd wordt en omringd bent door leuke 
collega's. Vanuit deze overtuiging zetten wij ons dagelijks in voor jongeren, werkzoekenden 
en werkgevers om hen te helpen en te ondersteunen bij het vinden van een passende 
(werk)plek. 
 
Ben je praktisch ingesteld en werk je graag samen met collega’s vanuit verschillende 
disciplines en achtergronden? Dan past Menso bij jou! 
 

Jouw stage 
Menso biedt een uitdagende meewerkstage voor de periode van ongeveer 5 maanden, met 
de start in september 2020.  
 
De werkzaamheden die je gaat uitvoeren vinden hoofdzakelijk plaats in het Jobcafé, de 
ruimte waar de werkzoekenden met een bijstandsuitkering samenkomen. We zoeken een 
enthousiaste student die de volgende taken op zich neemt: 

• Ondersteunen van werkzoekenden in het hele gehele sollicitatieproces 

• Zelf verzorgen en ondersteunen van onze trainingen  

• Op een proactieve manier een bijdrage bieden aan de ontwikkeling van de trainingen 

• Een vraagbaak zijn voor werkzoekenden 
 

Ons werk 
Menso is een jonge dynamische organisatie. Elke dag ontwikkelen we ons nog. We geven 
op een eenvoudige en resultaatgerichte wijze invulling aan onze taak. Bij Menso streven we 
naar een samenleving waarin iedereen werkt. Ga jij ons helpen dit streven te behalen? 
 
Als je werkt bij Menso kom je terecht in een fijne werkomgeving met enthousiaste collega’s, 
en een goede begeleiding. Ook hoort hier natuurlijk een stagevergoeding bij. 
 
Heb je vragen en/of wil je horen hoe het is om bij Menso te werken? Neem dan contact op met 
Rian Winkelman, werkcoach Jobcafé, bereikbaar op telefoonnummer 06-11861883.  
Spreekt de vacature jou direct al aan? Stuur dan nu je motivatie en CV naar 
r.winkelman@menso-emmen.nl.  

Stagiaire HRM (of vergelijkbaar) (m/v)  

Per september 2020, voor de duur van ongeveer 5 maanden. Het betreft een meewerkstage.                                       
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