WIL JI J E E N FR I S S E B LIK
WE R PE N OP ON S TR A N S PORT ?
Rotocoat is in Nederland
marktleider in het thermisch
verzinken en poedercoaten van
stalen producten. De kracht
van onze organisatie zit in onze
medewerkers. Bij onze vestigingen
in Heerhugowaard, Wolvega,

Rotocoat zoekt voor haar vestiging in Wolvega een

stagiair transport en logistiek

(m/v)

met een frisse blik, die ons wil helpen onze huidige transport
bewegingen in kaart te brengen en wil meedenken over mogelijke
verbeteringen.

Kampen en Dieren werken circa
300 medewerkers.
Wij zijn een resultaatgerichte
organisatie waarin onze

Binnen Rotocoat is transport erg belangrijk. Tussen de vier vestigingen van
Rotocoat en alle zusterondernemingen vinden veel transportbewegingen plaats.
Wij willen onderzoeken of we deze transportbewegingen efficiënter kunnen
organiseren. Jouw frisse blik kunnen we daarbij goed gebruiken.

klanten centraal staan. Lever
betrouwbaarheid, flexibiliteit en
professionaliteit vinden wij heel
belangrijk. Deze uitgangspunten
komen terug in onze missie:
‘Rotocoaten betrouwbaar en snel!’
Wij investeren continu in
vernieuwing van het productie
proces, zorg voor het milieu
en ontwikkeling van onze
medewerkers. We zijn ISO 9001 en
ISO 14001 gecertificeerd, voldoen
aan de Metaalunie MVO criteria en
hebben veiligheid permanent op
de agenda staan. Tot onze klanten
behoren onder andere constructieen bouwbedrijven, trappenbouwers,
stallenbouwers, fabrikanten van
hekwerken, straatmeubilair en
roosters.
Rotocoat maakt deel uit van de

Tijdens deze stage ga jij je verdiepen in onze huidige transportprocessen, je
overlegt met zowel interne als externe partijen en stelt een plan op om de
transportprocessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Een dekkingsgraad
van 100% is ons ultieme doel!

Je profiel:

• je volgt een HBO studie richting transport & logistiek, (technische)
bestuurskunde of vergelijkbaar
• je bent leergierig en neemt initiatief
• je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk

Wij bieden je:

• een professionele (afstudeer)stage met voldoende ruimte om jezelf te
ontwikkelen
• vrijheid om zelf dingen te ontdekken, maar met een gedegen begeleiding
• een stagevergoeding (hoogte in overleg vast te stellen)

Heb jij die frisse transportblik die wij zoeken?

Ben je op zoek naar een leuke uitdaging en kun jij je vinden in onze kernwaarden
ondernemend, betrouwbaar, gepassioneerd en betrokken? Aarzel dan niet en
stuur je sollicitatie met motivatie en uitgebreid CV aan solliciteren@rotocoat.nl.
(Sollicitaties zonder motivatie worden niet in behandeling genomen.)

Business Unit Oppervlakte
behandeling van ROTO. De andere
kernactiviteiten van ROTO zijn
ondergebracht in de Business
Units: Staal en staalbewerking,
Roostertechnologie en Zinkrecycling.

Aanvullende informatie kun je krijgen bij
Aukje van der Weij,
HR medewerker van Rotocoat,
tel. +31 6 12 77 66 40, of bezoek onze
website www.rotocoat.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

