
Een lastig in te vullen vacature;
Behoefte hebben aan nieuwe inzichten op het gebied van werving en selectie of
arbeidsbemiddeling;
Het zoeken van een passende aanpak voor het benaderen van één of meerdere specifieke
doelgroepen.

Ben jij nieuwsgierig naar het talent van onze toekomstige 
HRM-professionals? En word je graag betrokken bij studenten 
en hun leerproces? Dan is er mogelijk een match! 

De huidige krappe arbeidsmarkt zorgt voor diverse vraagstukken op het gebied van 
matching tussen werkgevers en personeel. Denk bijvoorbeeld aan:

Onze studenten staan te popelen om voor u te werken aan een passende oplossing voor bovenstaande
of vergelijkbare vraagstukken.
 
Jij als opdrachtgever krijgt de mogelijkheid om innovatieve en concrete ideeën te ontvangen van
toekomstige HRM-professionals. Onze eerstejaars studenten ontwerpen op basis van jouw informatie
(wat zijn uitdagingen, dilemma’s) en theoretische input vanuit onze HRM-opleiding een passende en goed
onderbouwde oplossing. De studenten gaan aan de slag in de periode van week 46 t/m week 5.

Wat wij bieden
In een periode van 10 weken gaan diverse projectgroepen, van circa vier studenten, aan de slag met jouw
vraagstuk. De studenten worden wekelijks intensief op inhoud en proces begeleid door een team van
HRM-docenten. De studenten werken niet fysiek bij jou op locatie, hoewel bedrijfsbezoek waar relevant
absoluut mogelijk is.  
 
Wat wij van je vragen
 Onze ervaring is dat de samenwerking tussen organisaties en studenten ontzettend inspirerend en
waardevol is en tot mooie resultaten kan leiden. Dat vraagt allereerst om enthousiasme en commitment
om die samenwerking aan te gaan. Daarnaast natuurlijk betrokkenheid bij het proces en bereidheid om
informatie te delen, contactmomenten bij te wonen (zie hieronder) en – zoals al vermeld – een
bedrijfsbezoek. 

We gaan uit van drie contactmomenten tussen studenten en opdrachtgever;
1. Introductie van de organisatie en het vraagstuk (week 47 | 21-25 november 2022)
 2. Een tussentijdse Q&A 
 3. De eindpresentatie (week 4 | 23-27 januari 2023)
Wij hebben gekozen voor een aanpak die jou, als opdrachtgever, relatief weinig tijd kost. We sluiten graag
aan op jouw mogelijkheden en wensen.  

Nieuwsgierig geworden? Vragen? Of al een concrete opdracht?
Mail naar praktijkhrm@fontys.nl of bel naar Esther: 06-13898730 of Emily 06-12909190
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