
 

TALENT SCOUT & HR STAGIAIR

Nocto zoekt naar een gedreven Talent Scout & HR stagiaire! Is het jouw ambitie om in HR te 
werken, het team verder uit te bouwen en te zorgen voor een goede werksfeer? En wil jij 
werken in een snelgroeiende startup? Dan is dit dé baan voor jou!

Wat is Nocto?
De wereld - wordt steeds meer digitaal en data-gedreven. We ontdekten dat de horeca en 
leveranciers niet het volledige potentieel van het gebruik van data benutten. Tegelijkertijd, 
zijn mensen zoals wij op zoek naar een geschikte plek voor een hapje, drankje of evenement. 
Dit is waar het Nocto team de afgelopen 4,5 jaar aan heeft gewerkt: een social media 
platform voor het verbinden van consumenten, horeca, events en merken. 

Op de social media app zijn het de gasten die - vanuit locaties - foto's en video's plaatsen en 
met elkaar delen. Gebruikers delen content niet alleen met vrienden, maar ook met iedereen 
in de stad. Voor de eerste keer, wordt de consument hiervoor beloond, met onze eigen 
digitale token. Deze loyalty tokens worden uitgegeven aan aanbiedingen in locaties.  Het 
marketing & data platform helpt evenementenlocaties met het vergroten van de 
zichtbaarheid en het opbouwen van een relatie met gasten aan de hand van data.

De rol als Talent Scout & HR Stagiair
De stagiair is verantwoordelijk voor de HR-afdeling in een startup. Enkele  activiteiten waar je 
bij betrokken bij gaat zijn, zijn:
● Strategiseren, implementeren, optimaliseren voor de promotie van vacatures.
● Screenen van sollicitanten, opzetten van sollicitatiegesprekken.
● Voortdurend op zoek naar nieuwe manieren/methoden om het wervingsproces te 

verbeteren.
● Helpen bij de onboarding van nieuwe team leden.
● Proactief opsporen van potentiële en actuele HR-problemen, inclusief maar niet 

beperkt tot contractvoorwaarden, misverstanden, en deze op een gepaste manier 
aanpakken.

● Proactief zoeken naar creatieve manieren om de aantrekkelijkheid van werken met 
Nocto voor lokaal toptalent te vergroten.

● Proactief bijdragen aan de ontwikkeling van een gezonde werkomgeving door het 
organiseren van teambuilding sessies, één op één sessies met teamleden en leuke 
activiteiten.

Wat bieden wij:
● Een werkomgeving in een jong, ambitieus en internationaal team
● Een functie met werkdagen op afstand en op kantoor in de regio Rotterdam
● Een bonus aan het einde van de stage 
● De mogelijkheid om te blijven werken bij succes

Profiel Talent Scout & HR Stagiair
● Je bent gemotiveerd, proactief en wilt graag stage lopen in een startup
● Je bent georganiseerd, zelfstandig en gedisciplineerd
● Je beschikt over uitstekende schrijf- en spreekvaardigheid in  Engels en Nederlands.

Hebben we jouw interesse gewekt? Stuur dan jouw CV en motivatie via:
 www.noctoapp.com/vacancies

http://www.noctoapp.com/vacancies

