Meewerkstage Autonoom Onderhoud
Koninklijke Verkade is op zoek naar een enthousiaste stagiair(e) ter ondersteuning van de afdelingen
Operations, Maintenance en World Class Manufacturing voor een periode van minimaal 5 maanden.
Tijdens deze meewerkstage krijg je de mogelijkheid om mee te draaien binnen één van de mooiste
bedrijven van Nederland en werk je nauw samen met de productieteam en overige afdelingen.
Operational Excellence
Operational Excellence staat hoog in het vaandel bij Verkade, dit zorgt ervoor dat wij onze organisatie
effectief kunnen leiden en zo kwaliteitsproducten kunnen produceren met betrouwbare en veilige
middelen. Autonoom onderhoud is hierbij een speerpunt en hierin is een belangrijke rol voor jou
weggelegd!
De stage
Om de beschikbaarheid van ons machinepark hoog te houden zoeken wij, per februari 2018, een
meewerkstagiair(e) Autonoom Onderhoud.
Om onze operators in staat te stellen om zelf onderhoud uit te voeren aan de machines is het belangrijk
om allereerst het productieproces in kaart te brengen. Wat zijn de cruciale machines in het proces?
Welke systemen en middelen zijn het meest succesvol om onze doelen te behalen?
Vervolgens moeten de operators in staat worden gesteld om zelf de machines te onderhouden, zodat
dat deze door kunnen draaien. Hiervoor organiseer jij Kick-off events om het autonoom onderhoud te
implementeren en draagvlak te creëren onder de operators.
Taken en verantwoordelijkheden
• Het helpen met en introduceren van Autonoom Onderhoud op verschillende machines.
• Maken van een procesmap
• Ondersteunen bij het doen van kritieke analyses
• Organiseren van Kick-off events binnen de fabriek en zo draagvlak creëren.
• Realiseren visualisaties van (volbrachte) acties
• Realiseren van handleiding Autonoom Onderhoud
Naast het brede scala aan werkzaamheden is er tijdens je stage volop ruimte voor jou persoonlijke
ontwikkeling.
Jouw profiel
Je studeert HBO Bedrijfskunde, Technische Bedrijfskunde of Werktuigbouwkunde/Operationele Techniek.
Je bent minimaal 5 maanden en 5 dagen per week beschikbaar. Daarnaast ben je gemotiveerd,
enthousiast en beschik je over een pro-actieve instelling.

Wij bieden
Wij bieden de kans om stage te lopen bij één van de mooiste A-merken van Nederland in een dynamische
en uitdagende omgeving. Hierbij is veel ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheden. De
bedrijfscultuur is informeel met veel aandacht voor teamwork en resultaat. Wij bieden een stagevergoeding
van € 390,- euro per maand op fulltime basis.

Koninklijke Verkade N.V.
Koninklijke Verkade Nederland is opgericht in 1886 in Zaandam. Een oer-Hollands kwaliteitsbedrijf in een
internationale omgeving. Koninklijke Verkade heeft de ambitie om de meest gewaardeerde
merkenfabrikant te zijn, met de merken Verkade en Sultana. Bijna 400 ambitieuze en gemotiveerde
medewerkers werken dagelijks met plezier aan de sterke marktposities van onze merken binnen de
categorieën biscuits, tussendoor en chocolade. Hiermee voorzien wij in de dagelijkse behoeften van de
consumenten en klanten. Duurzaamheid en efficiency zijn hierbij belangrijke pijlers.
Koninklijke Verkade is sinds 2014 onderdeel van Yildiz Holding. Yildiz Holding, CEEMEA's grootste
voedingsmiddelenorganisatie, heeft zijn business in koek en chocolade bij elkaar gebracht onder de
nieuwe wereldwijde onderneming: Pladis (www.pladisglobal.com). Pladis is een wereldwijde leider in koek
en zoetwaren met activiteiten in 120 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Amerika. Onder
Pladis vallen 36 fabrieken in 13 landen met ruim 26.000 werknemers. Met het streven naar "we promise
hapiness to the world with every bite", verrijkt de organisatie de consumenten met producten in zoete en
hartige koekjes, wafels, cake, chocolade, kauwgom en snoep.
Geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae naar Koninklijke Verkade NV, ten name van Melissa
Doodeman, naar werkenbij@unitedbiscuits.com onder vermelding ‘stage Autonoom Onderhoud’.
Meer informatie over onze organisatie is te vinden op www.koninklijkeverkade.nl. Voor inhoudelijke vragen
over de stageplaats kan je contact opnemen met Chris Kuipers (WCM Programma Manager) via 075
6556245. Voor algemene vragen over de stage kun je contact opnemen met Melissa Doodeman (HR
stagiair) via 075 6556134.

