Meewerkstage Technische Dienst
Koninklijke Verkade is op zoek naar een enthousiaste stagiair ter ondersteuning van de afdeling WCM
(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 productieteams en overige afdelingen.
Optimaliseren documentatie processen & systemen
De techniek-organisatie (technische dienst en engineering) van Koninklijke Verkade is recent in een
organisatieverandering gecentraliseerd om de organisatie verder te professionaliseren en
toekomstbestendig te maken.
Waar vroeger de kennis rondom installaties bij één persoon lag, is het nu noodzakelijk deze informatie
snel en gemakkelijk te delen met meerdere mensen. Goede document management systemen en
heldere werkprocessen zijn hiervoor cruciaal.
Op dit moment zijn documenten vaak wel aanwezig, maar te vinden op diverse plekken en of systemen.
Ook hebben deze document management systemen zelf hun gebreken. Deze problemen samen maken
het beheer lastig, resulteren in verlies van informatie, het niet terug kunnen vinden van informatie of het
lang ernaar moeten zoeken.
Er is daarom een grote behoefte goede werkprocessen uit te werken voor de documentatie stromen.
Deze te optimaliseren en vervolgens onderzoek te doen naar een goed document management systeem
en dit in te richten/ aan te passen om de werkprocessen goed te ondersteunen.
Deze aanpassingen, systemen en optimalisaties kosten echter geld. Een goed onderzoek naar hoe veel
tijd we als Verkade verliezen aan het niet-, of lastig vinden van documenatie zal helpen bij het maken
van een goede businesscase.
Opdrachtomschrijving
● Inzichtelijk maken van documentatiestromen & systemen;
● Maken van een verlies analyse naar het niet of, of lastig vinden van documenatie;
● Uitwerken en optimaliseren (lean maken/ administrative waste reductie) van de diverse
documenatie processen binnen de technische dienst;
● Uitwerken en optimaliseren van informatie/documentatie-overdracht tussen engineering en
technische dienst en vice versa;
● Opstellen van een businesscase & adviseren over een verbetering van de
documentatiesystemen (optimalisatie of aanschaf van andere systemen);
Duur van stage
Duur 5-6 maanden, 3 tot 5 dagen per week (afhankelijk van de scope van de opdracht)
Start
Per direct
HBO bedrijfskunde / technische bedrijfskunde

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?
Herken jij jezelf in het profiel en ben je geïnteresseerd? Stuur je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae naar
Koninklijke Verkade NV, ten name van Melissa Doodeman, naar werkenbij@unitedbiscuits.com onder
vermelding ‘Stage Technische Dienst’. Meer informatie over onze organisatie is te vinden op
www.koninklijkeverkade.nl of www.unitedbiscuits.com.

