Wij lopen voorop, en dat willen we graag zo houden. Loop je mee? Dan heeft de Vencomatic Group
interesse in jou. Wij zijn namelijk op zoek naar een HBO stagiaire / afstudeerder voor de opdracht:

Het automatiseren van het uitgaande goederen
proces op de afdeling Quality
De Vencomatic Group biedt een uitdagende werkomgeving in
de wereldwijde pluimveemarkt. Het doel van de Vencomatic
Group is om de beste in de wereld te zijn in het ontwikkelen,
vermarkten en supporten van duurzame en diervriendelijke
oplossingen
voor
de
inrichting
van
moderne
pluimveebedrijven. Werken bij de Vencomatic Group betekent
samen werken aan groei en continue verbeteringen ten gunste
van onze klanten en relaties. Dat is waar we goed in zijn. Over
de hele wereld waarderen onze klanten onze innovaties en
klantgerichtheid.
De Vencomatic Group telt 350 toegewijde medewerkers, die
wereldwijd duizenden klanten bedienen. Het hoofdkantoor is
gevestigd in Nederland, met dochterondernemingen in Spanje,
Frankrijk, Brazilië, China en Maleisië.
Onze merken zijn:
• Agro Supply:
• Prinzen:
• Vencomatic:
• Rondeel:
• Vencosteel:

klimaatoplossingen voor optimale
pluimveeprestaties
zorgvuldige en efficiënte behandeling
van eieren
duurzame en pluimveevriendelijke
huisvestingssystemen
duurzame productie van consumptieeieren
productie faciliteit voor staalproducten

De Venco Campus is het hoofdkantoor van de Vencomatic Group. Hier controleren
kwaliteitscontroleurs orders voor vertrek naar de klant. Dit proces is momenteel arbeidsintensief,
waardoor de wens is ontstaan om dit proces te automatiseren.
De opdracht start met het inlezen van een aanwezig (voor)-onderzoekverslag.
Vervolgens ga je jezelf verdiepen in geautomatiseerde en digitale oplossingen voor het vastleggen
van pick-acties en controles. De controleprocessen moet getriggerd kunnen worden door data uit het
klachtensysteem. Je bevindingen, onderzoeksresultaten en onderbouwingen leg je vast in een kanten-klaar adviesrapport aan de Vencomatic Group.
De werkzaamheden zullen plaatsvinden op de afdeling Quality van de Venco Campus.
Deze opdracht sluit aan bij de studierichting (technische) bedrijfskunde.
De duur van de opdracht wordt geschat op ongeveer 5 maanden (fulltime)
De geschikte student is procesmatig sterk, analytisch ingesteld heeft een proactieve werkhouding.
Durf jij de uitdaging aan?
Stuur dan je sollicitatiebrief met bijbehorende CV, onder vermelding van de opdracht per mail naar
de Vencomatic Group: stage@vencomaticgroup.com.
We laten jou snel iets horen!

