
 
 

Stage Digitale Leeromgeving & LEAN Tools m/v 
(Start september 2017) 
 
Bedrijfsprofiel  

Holland Innovative is een groeiend bedrijf dat zich specialiseert in Projectmanagement, 

Product- & Procesontwikkeling en Reliability Engineering voor een brede groep klanten. 

De wereld verandert in een razend tempo en dat betekent dat de levenscyclus van 

producten steeds korter worden. Om in dit tempo mee te kunnen, is het belangrijk dat er 

al in de ontwerpfase goed over producten wordt nagedacht. Producten moeten zo 

betrouwbaar mogelijk zijn, snel naar de markt kunnen, maar bovenal aan de verwachting 

en behoefte van de klant voldoen. Uitdagende projecten zetten opdrachtgevers en 

experts op scherp. Klanten zijn toonaangevende multinationals, MKB-bedrijven en start-

ups. Zij hebben de ambitie om het anders te doen, beter. Holland Innovative levert 

topkennis, ervaring, implementatiekracht en bovenal flexibele projectleiders en experts. 

 

Voor ons kantoor in Eindhoven zijn wij op zoek naar een gemotiveerde student. 

 

Stageopdracht / Probleemstelling 

De stage bestaat uit 2 opdrachten.  

1. Je voert een opdracht uit bij onze klant Bronkhorst High-Tech B.V. en werkt daarin 

nauw samen met een stagiair van deze organisatie. Het betreft: 

o Het opstellen van trainingsmodules over diverse LEAN tools voorzien van een 

toetsing over de behandelde leerstof. De nadruk ligt op de didactiek om de 

verschillende trainingsmodules pakkend aan te kunnen bieden. 

o Het ontwikkelen van een fysieke toolbox met oefeningen om medewerkers 

bekend te laten raken met diverse LEAN tools.  

2. Bij Holland Innovative ga je een onderzoek doen naar de Digitale Leeromgeving voor 

cursisten in onze Academy. Hierbij onderzoek je de mogelijkheden en sluit je af met 

een advies en implementatieplan voor onze organisatie.    

3. Tenslotte vragen we je ook om te ondersteunen in de organisatie rondom trainingen.  

 

Functie-eisen 

Voor deze opdracht zoeken wij een gemotiveerde student met onderstaande 

eigenschappen. 

 Je hebt interesse in leren en ontwikkelen. 

 Je vindt het leuk informatie te verzamelen en bent in staat deze om te zetten naar 

bruikbare informatie voor de organisatie m.b.v. een didactisch model. 

 Je kan out of the box denken en bent hierdoor in staat om informatie op een 

interessante en innovatieve manier aan te bieden. 

 Je bent in staat overzicht te behouden tijdens het werken aan de verschillende 

opdrachten. 



 
 

 Je bent zelfstandig en ondernemend en vindt het leuk om in een team te werken 

op verschillende locaties (Ruurlo en Eindhoven) 

 Ervaring met Microsoft Office en SharePoint is een pré. 

 Je bent beschikbaar per september. 

 

Aanbod 

Wij bieden jou een veelzijdige en uitdagende stage waarin we uitgaan van jouw kwaliteiten. 

Je loopt stage in een uitdagende organisatie met een open en persoonlijke werksfeer. Je 

ontwikkelt jezelf en doet ervaring op in een professionele werkomgeving, waar innovatie 

prioriteit is. Daarnaast bieden wij veel ruimte voor eigen initiatief, verantwoordelijkheid en 

niet onbelangrijk, een aantrekkelijke stagevergoeding. 

 

Solliciteren 

Geïnteresseerd? Stuur dan je cv en motivatie naar: Eefke van Daal,  

hrm@holland-innovative.nl  

 

Voor meer informatie met betrekking tot de inhoud van de functie, kun je contact 

opnemen met: Cindy Camp, 040-8514611 


