Stage Technische Bedrijfskunde
Mede dankzij onze systemen kunnen onze toonaangevende klanten hun
belofte “vandaag besteld, morgen in huis” waarmaken.
Daar leveren onze medewerkers én stagiaires een belangrijke bijdrage aan.
Ben jij vanaf januari/februari 2023 op zoek naar een uitdagende
(afstudeer)stage binnen een jong, informeel en innovatief bedrijf?
Kom dan stage lopen of afstuderen bij Inther Group in Venray!

Wat ga je doen?
Als stagiaire Technische Bedrijfskunde kun je bij ons op verschillende afdelingen terecht, zoals de
afdeling Projects of Sales. Wij hebben voor de periode vanaf februari 2023 al een drietal mooie
opdrachten klaarstaan. Onderstaand een korte omschrijving van de opdracht.
•

Optimalisatie van Integration Engineering
Het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek naar de factoren binnen een project die een
negatieve impact hebben op een ‘foutloze’ oplevering van het systeem. Je zult gaan spitten in
reeds opgeleverde projecten en met diverse stakeholders om tafel gaan zitten om tot de kern
te komen!

•

Optimalisatie Project management
Projectmanagers ondersteunen om eenvoudig en een accuraat budget op te stellen, waardoor
grote internationale logistieke automatisering projecten binnen budget uitgevoerd kunnen
worden. Verder kan Inther hierdoor competitieve budgetten afgeven voor toekomstige
projecten.

•

Total cost of ownership model
Het opzetten van een calculatiemodel waarmee potentiele klanten meer inzicht krijgen in de
kosten verbonden aan het aangeboden systeem. Dit model zal zich focussen op de
investeringskosten (CAPEX) en operationele kosten (OPEX) van het systeem.

Lijkt het jou interessant om aan de slag te gaan met één van deze opdrachten? Wij gaan graag met
jou in gesprek!
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Wat vragen wij van jou?
Als stagiaire verwachten wij van jou dat je proactief, leergierig en initiatiefrijk bent. Jij bent altijd op
zoek naar verbetering en bent niet bang om vragen te stellen. Verder vragen we van jou:
•

Hbo werk- en denkniveau, met een relevante studierichting zoals Technische bedrijfskunde;

•

Affiniteit met logistieke automatisering;

•

Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;

•

Je woont in een straal van 30 km rondom ons hoofdkantoor in Venray.

Wat bieden wij jou?
Binnen Inther bieden we jou een uitdagende stage binnen een jonge, informele en innovatieve
omgeving. Binnen de afdeling krijg je veel ruimte voor jouw kennis, vakmanschap en ideeën. Wij
dagen je uit om out-of-the-box te denken en het beste uit jezelf naar boven te halen. Bij ons vind je
geen formele toestanden en hokjes denken maar ruimte voor kennisdeling en toffe ideeën.
Verder bieden wij jou:
•

Marktconforme stagevergoeding;

•

Eigen werkplek met een laptop;

•

Wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de leukste
teamactiviteiten!

Over Inther Group
Inther Group Venray is een system integrator van logistieke automatiseringssystemen. Wij zijn trots
om wereldwijd logistieke projecten te realiseren waarbij we complete distributiecentra en
magazijnen inrichten. Hierbij speelt de door Inther ontwikkelde automatiseringssuite (Inther LC)
steeds een centrale rol.
Werken bij Inther is werken met professionele collega's aan innovatieve, logistieke oplossingen in
een informele omgeving met veel vrijheid. Teamwork staat daarbij altijd centraal, net als de passie
voor techniek.
Buiten dat is Inther Group altijd op zoek naar talent. Wij besteden veel aandacht aan uiteenlopende
ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden voor ambitieuze afstudeerders, vakspecialisten en
aankomende projectleiders.
Al zin om de uitdaging bij ons aan te gaan?! Stuur jouw CV met enthousiaste motivatie naar
jobs@inthergroup.com.

SOLLICITEER NU!
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