Stage Continuous
Improvement & Lean
Standaard storingsaanpak & Change management
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 organisaties
van Nederland en werk je nauw samen met de productieteams en overige afdelingen.
De stage
Binnen Verkade zijn op het gebied van lean en procesoptimalisatie al grote stappen gemaakt.
Verschillende processen en instrumenten (kaizen, operationele besturing, 5S) helpen ons om zo
efficiënt en effectief mogelijk te produceren. Wij zijn altijd bezig om ons te blijven verbeteren en
aangezien dit proces nooit stopt zijn wij op zoek naar jou!
Taken en verantwoordelijkheden
Als stagiair(e) ondersteun en werk je nauw samen met de WCM Programma Manager, de
productieteams en overige afdelingen van de Supply Chain organisatie. Je werkt mee aan alle
werkzaamheden om de verschillende instrumenten zoals Kaizen, 5S en de operationele besturing, naar
een hoger niveau te tillen, processen te verbeteren en een hogere effectiviteit te creëren. Denk hierbij
aan het maken van analyses en het (zelfstandig) doen van voorstellen voor verbeterplannen om hier
vervolgens zelf aan mee te werken.
Het concrete project houdt in dat jij je bezighoudt met het standaardiseren van de aanpak van
storingen. Om dit te realiseren zal jij veel contact hebben met de operators, technici en IT-dienst van
de fabriek. Tevens zorg je voor het introduceren en doorleren van jouw oplossing naar de betrokken
medewerkers in de fabriek (project & change management).
Naast bovenstaande werkzaamheden is er tijdens je stage volop ruimte voor jouw persoonlijke
ontwikkeling
Jouw profiel
Jij bent een 3e of 4e – jaars HBO of WO student met als studierichting Bedrijfseconomie, (technische)
Bedrijfskunde en/of Sociale Wetenschappen met een grote interesse voor mensen, continue
verbeteren en procesoptimalisatie. Je bent minimaal 5 maanden en 3 tot 5 dagen per week
beschikbaar. Daarnaast ben je nieuwsgierig aangelegd en wil jij weten waarom dingen gaan zoals ze
gaan, nog belangrijker, hoe kan het beter?! Je hoeft niet alle antwoorden te hebben: als je maar de
juiste vragen durft te stellen. Je bent gemotiveerd, hebt een pro-actieve instelling en brengt
enthousiasme mee. De werkzaamheden zijn zeer divers, dus dit vraagt een flexibele werkhouding.

Wij bieden
Wij bieden de kans om ervaring op te doen en jezelf te ontwikkelen 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 € 400,- euro per maand op fulltime basis.
Geïnteresseerd?
Herken jij jezelf in het profiel en ben je geïnteresseerd? Stuur je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae
naar Koninklijke Verkade NV, ten name van Maaike Mosch, naar werkenbij@pladisglobal.com onder
vermelding ‘Stage Continuous Improvement’.
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.

