Challenging Procurement Internship for International
Operating Company
Stagevorm:

Meeloopstage

Beschikbaarheid:

32 - 40 uur p.w.

Hobré Instruments B.V. is op zoek naar een enthousiaste stagiaire logistiek voor onze afdeling
Inkoop. Deze stage geeft je de mogelijkheid om binnen een internationale omgeving te werken
aan een opdracht die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is voor ons bedrijf. Ben jij in staat
onze interne processen te optimaliseren? Dan nodig ik je uit te reageren.
OVER ONS
Hobré Instruments B.V. is een toonaangevende internationaal opererende onderneming in de
markt voor proces-analyzer technologie. Onze belangrijkste afnemers bevinden zich in de olie- en
gassector, energie opwekking sector, petrochemische industrieën en in de
voedingsmiddelenindustrie. Hobré onderscheidt zich door het ontwikkelen, leveren en
onderhouden van uiterst precieze proces-analyzers voor on-line toepassingen. Hobré heeft
diepgaande expertise op het gebied van geavanceerde sample conditioning systemen,
nauwkeurige meetinstrumenten en complexe samengestelde analyzer systemen. Hobré is een
internationaal georiënteerd bedrijf met vestigingen in Nederland, de USA en Hongarije.
BESCHRIJVING WERKZAAMHEDEN
Deze stage zal zowel uitdagend als leerzaam zijn en zal met name gericht zijn op:
Op het verbeteren en inrichten van ons ERP systeem. Je gaat je bezig houden met het aanvullen
en optimaliseren van de informatie in het ERP systeem met als doel de projectvoortgang te
garanderen en bottlenecks te voorkomen.
WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
Om succesvol te zijn in het uitvoeren van deze opdracht, zijn wij op zoek naar iemand met de
volgende kwaliteiten:








Kennis Nederlandse taal (vloeiend) en Engels (vloeiend)
MS Office 2013 (Excel, Word, Powerpoint)
Team Player
In staat analyses en overzichten te maken
Goede communicatieve vaardigheden
In staat op zelfstandig te werken
Affiniteit met techniek

WAT BIEDEN WIJ?


Een erkend leerbedrijf voor studenten



Kans op een mogelijke toekomstige baan na afstuderen



Mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen



Een gemotiveerde werkomgeving waar een hoog kennisniveau aanwezig is



Stagevergoeding



Reiskostenvergoeding

Herken jij jezelf in dit profiel en zou je ons team graag willen ondersteunen? Stuur dan jouw CV
en motivatiebrief op naar daemens@hobre.com of bel voor meer info naar 06-30511266

