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Voorwoord 

Beste lid of geïnteresseerde,   

Voor u ligt het boekje Vrienden van WIM 2020-2021 van studieverenging WIM. Inmiddels is dit al de 

vijfde editie sinds de oprichting van de studievereniging. Een belangrijke kernwaarde van de 

vereniging is het verbinden van de studenten met de praktijk, hiervoor is er contact met 

verschillende sponsoren. In dit document komen daarom de partners van de vereniging aan bod. 

Dit document is bedoeld voor de studenten van de studie werktuigbouwkunde of andere 

geïnteresseerde die bijvoorbeeld opzoek zijn naar een stage plaats. Elke partner van WIM heeft een 

eigen pagina gekregen waarin verschillende informatie staat beschreven. Hierbij is te denken aan 

contactgegevens, contactpersonen of bedrijfsinformatie over wat het bedrijf een student kan bieden.  

Onze dank gaat uit naar onze partners voor de prettige samenwerking. Het bestuur wenst u voor nu 

veel leesplezier toe!  

 
Breda, maart 2021 
Bestuur 2020-2021 
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1. Hoppenbrouwers Techniek 

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: https://www.hoppenbrouwerstechniek.nl/  

▪ Adres: Kreitenmolenstraat 201, 5071 ND Udenhout 
(1 van de 12 vestingen) 

▪ Telefoon: +31 135 117 227  

▪ E-mail: udenhout@hoppenbrouwers.nl 

▪ URL: https://www.hoppenbrouwerstechniek.nl/  

▪ Adres: Veldsteen 23 4815 PK Breda 

▪ Telefoon: +31 762 013 200 

▪ E-mail: breda@hoppenbrouwers.nl 
 

Contactpersoon 

▪ Naam: Amber Wouters 

▪ E-mail: awouters@hoppenbrouwers.nl  
 

Introductie 
#installatietechniek #elektrotechniek #werktuigbouwkunde #team gestuurde organisatie #duurzame 
energie #medewerkers op 1 
 

Informatie over het bedrijf 
De kracht zit in onze mensen. Daar geloven wij in, en daarom groeide Hoppenbrouwers sinds 1918 
uit tot een technische dienstverlener met meerdere locaties in Nederland. Onze missie is de beste 
partner te zijn voor medewerkers, klanten en scholen. 
 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
Eindeloze mogelijkheden wat betreft banen. Voor zowel duale trajecten, stages als traineeships 
kunnen we passende oplossingen bieden. Onze werktuigbouwkunde werkzaamheden voeren we 
voornamelijk uit in klimaatvoorzieningen en sanitaire voorzieningen: Van sanitairtechniek tot 
klimaatinstallaties en Cv-installaties en van domotica tot gebouwbeheersystemen en WKO-systemen. 
  

https://www.hoppenbrouwerstechniek.nl/
mailto:udenhout@hoppenbrouwers.nl
https://www.hoppenbrouwerstechniek.nl/
tel:076%20-%20201%2032%2000
mailto:breda@hoppenbrouwers.nl
mailto:awouters@hoppenbrouwers.nl
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2. Evoke 

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: https://www.evokedetachering.nl/nl  

▪ Adres: Hoge Mosten 20a, 4822 NH Breda    
(1 van de 4 vestingen) 

▪ Telefoon: +31 765 498 188 

▪ E-mail: info@evokedetachering.nl 
 

Contactpersoon 

▪ Naam: Alex van Steen 

▪ E-mail: avsteen@evokedetachering.nl 
 

Introductie 
#ambitieus #hoogopgeleid #technisch gedreven #young professionals #persoonlijk #specialisten 
 

Informatie over het bedrijf 
Evoke detacheert technische professionals op HBO- en WO-niveau. Wij leggen de connectie tussen 
talent en kansen. Persoonlijk contact staat hierbij centraal in onze benadering. 
 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
Evoke brengt ambitieuze young professionals en interessante opdrachtgevers bij elkaar. Zo helpen 
we jou bij het ontwikkelen van een succesvolle carrière. Of je interesse nu ligt bij branches als 
aerospace, automotive, de medische-, maritieme-, offshore- of semi-conductor industrie, samen 
bekijken we welk project of welke functie bij jou past. Met een uitgebreid netwerk bij onder andere 
adviesbureaus, contractors, machinefabrieken, producenten en scheepswerven, kom je altijd terecht 
op de plek waar jouw talent het best tot zijn recht komt. 
 
 

 

  

https://www.evokedetachering.nl/nl
mailto:info@evokedetachering.nl
mailto:avsteen@evokedetachering.nl
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3. AMF  

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: https://amfbakery.com/  

▪ Adres: Edisonweg 50 4207HG Gorinchem  

▪ Telefoon: 0183626265 

 

Contactpersoon 

▪ Naam: Bert Schoondermark 

▪ E-mail: bschoondermark@amfbakery.com  
 

Introductie 
# Industriële bakkerij machines # Configure to order en Engineering to order # Wereldwijde 
leveringen # hoge diversiteit in portfolio #inspectie # Diverse locaties 
 

Informatie over het bedrijf 
AMF Bakery Systems, locatie Tromp is de locatie waar deegverwerkingsmachines gemaakt worden. 

Ons portfolio begint bij een machine waar het gemixte deeg ingevoerd wordt. We eindigen bij een 

ongebakken product. De range van producten waar wij machines voor aanbieden gaat van pizza, tot 

gelamineerde producten, tot muffin, tot vlaaien, en nog veel meer.  

 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 

Wij zijn op zoek naar studenten die een afstudeerstage willen doen. Hier hebben we geen kant-en-
klare opdracht voor. Afhankelijk van de interesse van de student en de uitdagingen die op dat 
moment actueel zijn formuleren we een opdracht.  
 

  

https://amfbakery.com/
mailto:bschoondermark@amfbakery.com
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4. Applus RTD 

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: https://www.applus.com/global/en/ 

▪ Adres: Kloosterweg 20, 4421 PV Kapelle 
(1 van de 13 vestingen)  

▪ Telefoon: +31 107 166 753 

▪ E-mail: planning.kapelle@applusrtd.com  

Contactpersoon 

▪ Naam: Andre de Jonge  

▪ E-mail: andre.dejonge@applusrtd.com  
 

Introductie 
#ApplusRTD #innovatie #testen #NDO-dienstverlening #inspectie #certificatie 
 

Informatie over het bedrijf 
ApplusRTD is een dienstverlener voor de industrie op gebied van Niet Destructief Onderzoek (NDO). 
We voeren wereldwijd inspecties, testen en metingen uit met veel in-house ontwikkelde systemen. 
De afdeling Meettechniek werkt vanuit Kapelle en is gespecialiseerd in het opsporen van lekkages 
(lekdetectie), onderzoek aan warmtewisselaars en uitvoeren van thermo grafische metingen. 
 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
- ApplusRTD heeft stageplaatsen beschikbaar 
- Vacature voor Mechanical engineer 
- Vacatures voor Technisch Specialisten (in opleiding) met doorgroeimogelijkheden. 

 
 
  

https://www.applus.com/global/en/
mailto:planning.kapelle@applusrtd.com
mailto:andre.dejonge@applusrtd.com
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5. Ardagh Group 

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: https://www.ardaghgroup.com/ 

▪ Adres: Parrallelweg 1, 5349 AD Oss 
(1 van meerdere vestingen) 

▪ Telefoon: +31 168 392 700 
 

Contactpersoon 

▪ Naam: Matthijs Peters 

▪ E-mail: matthijs.peters2@ardaghgroup.com   
 

Introductie 
#Verpakkingen #machines #glas #metaal #blikjes 
 

Informatie over het bedrijf 
Ardagh is een toonaangevend bedrijf in metalen en glazen verpakkingen met wereldwijd meer dan 
100 locaties in 25 landen. We hebben meer dan 18.000 werknemers in dienst en maken meer dan 32 
miljard verpakkingen per jaar. Op alle markten waar we producten leveren, behoren we tot de 
wereldtop. 
Ardagh Metal Beverage Netherlands B.V. is één van Europa’s grootste producenten van bier- en 
softdrink blikjes en is onderdeel van het Ierse moederbedrijf Ardagh Group. Onze locatie in Oss 
bestaat sinds 1953 en werken vandaag de dag 350 medewerkers waarvan het merendeel werkzaam 
is een vijf ploegendienst. Dagelijks produceren wij in het totaal 7.500.000 blikjes verspreid over 3 
productielijnen. Naast de standaard 33cl en 33 Sleek produceren wijde slim can 15, 20 of 25cl en op 
onze lijn 3 welke in 2015 is geïnstalleerd produceren wij 50 cl blikjes. De geproduceerde blikjes welke 
niet direct naar de klant gaan slaan wij op in ons recent gebouwde warehouse waar plaats is voor 
19.000 pallets. 
 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
Met onze grote variatie aan machines zijn wij een uitstekend en uitdagend bedrijf voor 
Werktuigbouwkundige. Of je nu werkzaam wil zijn in productieoptimalisatie of je bezig wil houden 
met ver verduurzamen van een productiebedrijf, Ardagh Oss biedt al deze uitdagingen. 
Mogelijke opdrachten: 

- Identificeren van grootverbruikers (gas water of Electra) binnen de fabriek en hier een 
reductie van het verbruik realiseren. 

- Onderhoudsplanning maken voor (een of meer) productiemachines en het in kaart brengen 
van wat noodzakelijke werkzaamheden (moeten) zijn tijdens 10-wekelijks onderhoudt. 

- Het verbeteren van transport spoilage (uitval). 
- Verschillende machine specifieke opdrachten. 

 
 
  

https://www.ardaghgroup.com/
mailto:matthijs.peters2@ardaghgroup.com
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6. BOM Engineering 

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: https://www.bomengineering.nl/ 

▪ Adres: Emmerblok 16, 4700 BR Roosendaal 

▪ Telefoon: +31 168 468 181 

▪ E-mail: bom@bomengineering.nl  
 

Contactpersoon 

▪ Naam: Jeroen Bom 

▪ E-mail: jeroen.bom@bomengineering.nl 
 

Introductie 
#ontwikkeling #techniek #engineering #machinebouw #prototypebouw #analyses 
#sterkteberekeningen 
 

Informatie over het bedrijf 
BOM Engineering is een daadkrachtig, multidisciplinair ingenieursbureau met een overvloed aan 
kennis en creativiteit. Onze kernactiviteit bestaat uit het aannemen en uitvoeren van 
(deel)opdrachten voor gerenommeerde productiebedrijven, machinefabrieken, advies- en 
constructiebureaus en overheidsinstellingen. Met ruim dertig jaar ervaring is BOM uitgegroeid tot 
een autoriteit in de klein- en grootindustrie. Een kennisbolwerk waar een team van specialisten 
intensief samenwerkt om efficiënte oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken. 
De werkzaamheden binnen BOM Engineering zijn divers, breed en uitdagend. Doordat Bom 
Engineering zich richt op diverse sectoren in de markt wordt een breed competentie niveau 
ontwikkeld en gestimuleerd. Hierbij krijgen de medewerkers een grote mate van vrijheid en 
zelfstandigheid om tot creatieve oplossingen te komen. Binnen BOM Engineering hebben we o.a. de 
volgende functies: Project Manager, Projectleider, Project Engineer, Service Engineer en Mechanical 
Engineer 

 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
BOM Engineering heeft een transparante en vlakke organisatiestructuur. Binnen BOM Engineering 
wordt gestuurd op sterktes en niet op zwakheden. Er wordt gestimuleerd om zelfstandig te werken 
en sterke competenties verder te ontwikkelen. Binnen BOM Engineering bepaal je zelf je loopbaan 
perspectieven door je eigen ontwikkeling en prestaties.  

 
BOM Engineering heeft ruime ervaring met stagiaires en afstudeerders. Gemiddeld studeren er ieder 
jaar 6-8 studenten HBO Werktuigbouw of Mechatronica af bij BOM Engineering. Hierbij worden 
concrete opdrachten uitgevoerd voor onze relaties, welke in de meeste gevallen ook daadwerkelijk 
worden gerealiseerd. Ook zijn er gedurende het jaar ca. 8 stagiaires hbo-werktuigbouwkunde of 
Mechatronica voor een periode van 100 dagen werkzaam. Zij krijgen een diversiteit aan 
werkzaamheden voorgeschoteld om zoveel mogelijk facetten van het vakgebied te ervaren. 
 
  

https://www.bomengineering.nl/
mailto:bom@bomengineering.nl
mailto:jeroen.bom@bomengineering.nl
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7. BOZ Group 

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: https://bozgroup.nl/  

▪ Adres: Bongaertsweg 8, 4612 PL Bergen op Zoom    

▪ Telefoon: +31 164 240 910 

▪ E-mail: boz@bozgroup.eu 
 

Introductie 
#plaatbewerking #high-tech #lastechnieken #engineering #poedercoating #metaalbedrijf 
 

Informatie over het bedrijf 
BOZ Group B.V., opgericht in 1974, is een plaatbewerkingsbedrijf gevestigd in Bergen op Zoom. Het 
bedrijf verwerkt plaatmateriaal naar producten voor klanten in verschillende markten, onder andere 
de high-tech, voedingsmiddelen- en agro-industrie. Voor het bewerken van het plaatmateriaal heeft 
het bedrijf verschillende plaatbewerkingsmethoden in huis zoals lasersnijden, zetten, lastechnieken, 
weerstandslastechnieken, laserlastechnieken en poadercoaten.  
 
De BOZ Group behoort tot de absolute top van plaat verwerkende bedrijven binnen Europa. Het 
bedrijf focust veel op de toekomst en is voornamelijk bezig met automatisering van 
productieprocessen. 
 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
We zijn altijd opzoek naar enthousiaste studenten uit de richting werktuigbouwkunde! We kunnen 
stageopdrachten aanbieden in de richting van: 

- Het optimaliseren van productieprocessen 
- Een meeloopstage 
- Heb je interesse? 

 
  

https://bozgroup.nl/
mailto:boz@bozgroup.eu
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8. Breda Robotics  

Algemene Contactgegevens 

▪ URL  https://www.breda-robotics.nl/ 

▪ Adres  Nassausingel 26, loods E5 4811 EE 
Breda 

▪ Telefoon  06 470 96 101 /06 463 198 18 

▪ E-Mail  info@breda-robotics.nl  

Contactpersoon  

• Naam  Chantal van Spaendonck 

• E-Mail  chantal@breda-robotics.nl  

Introductie 
#Robotica#industry 4.0#Inspireren#ontwikkelen#toepassen#verbinden  

Informatie over het bedrijf 

Breda Robotics is een Smart Industry Fieldlab en netwerkorganisatie die robotica en andere industrie 

4.0 technologie aanjaagt en versterkt. Dit doet zij in samenwerking met het bedrijfsleven, technisch 

talent, onderwijs, overheid en maatschappij. De toekomst vraagt om nieuwe oplossingen waarbij 

expertisegebieden als werktuigbouwkunde, elektrotechniek, mechatronica en informatie technology 

een steeds belangrijkere rol spelen en vooral ook de verbinding tussen deze expertisegebieden is van 

groot belang om tot echt nieuwe en opschaalbare oplossingen te komen. De toepassingen hiervan 

gaan in veel verschillende sectoren haar uitwerking krijgen. Denk aan de sectoren agro food, 

logistiek, maintenance, industrie, productie en de zorg.  

Breda Robotics heeft drie hoofddoelstellingen: 

1. Het behouden, versterken en uitbreiden van technisch talent in de regio West-Brabant.  

2. Het stimuleren van robotisering en andere industry 4.0 technologie bij het MKB in West-

Brabant.  

3. Het versterken van het cluster van robotica en andere industry 4.0 gelieerde bedrijven in de 

regio.  

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
Als student bereid jij je voor op de toekomst. Niet alleen jouw eigen toekomst, maar op die van ons 
allemaal. Robotica en andere industry 4.0 technologie gaan daar een steeds belangrijkere rol bij 
spelen. En jij kunt daar nu al jouw steentje aan bijdragen! 

 
Leren doe je in de schoolbanken, maar zéker ook in de praktijk. Want wat heb je aan kennis als je 
deze niet kunt toepassen? Bij Breda Robotics zet jij stappen in jouw ontwikkeling en help je bedrijven 
in West-Brabant bij het toepassen van de nieuwste innovaties. Je bent betrokken bij de nieuwste 
innovaties en de leukste projecten als bijbaan naast je studie, op projectbasis voor studiepunten of 
als afstudeerproject. 
  

mailto:info@breda-robotics.nl
mailto:chantal@breda-robotics.nl
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9. Cematec 

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: https://www.neitraco.com 

▪ Adres: Venneveld 2, 4705 RR Roosendaal 

▪ Telefoon: +31 165 568 350 

▪ E-mail: info@cematec.nl  
 

Contactpersoon 

▪ Naam: Jack Custers 

▪ E-mail: info@cematec.nl 
 

Introductie 

#Werktuigbouwkunde #Diversiteit #Uitdagende carrière #Kernwaarden: Kwaliteit & waarmaken 

#Opleidingen en trainingen #Samen succesvol 
 

Informatie over het bedrijf 
Cematec Engineering bv, een internationaal multidisciplinair ingenieursbureau.  
Onderdeel van de Neitraco Groep. Cematec Engineering bv is opgericht in 1981 en maakt deel uit van 
de Neitraco Groep, een internationaal ingenieurs- en adviesbureau met haar wortels in Bunnik. 
Opgericht in 1961 en 250 medewerkers groot. Met zeven werkmaatschappijen, gevestigd op acht 
locaties in Nederland en België, bestrijken we het complete scala van technische dienstverlening.  
 

Thuis in uiteenlopende ontwerp-software. Onze medewerkers zijn getraind in het werken met alle 
gangbare CAD-systemen zoals Siemens NX, AutoCAD, Catia, Inventor, Solidworks en Creo. Ook maken 
wij gebruik van zeer specifieke rekenprogramma’s.  
 

Zekerheid in outsourcing. Of we een project nu uitvoeren op een van onze eigen vestigingen of bij de 
opdrachtgever op locatie; de doelen en belangen van onze klant staan altijd voorop. Het waarborgen 
van continuïteit en kwaliteit zijn dan ook zekerheden die diep in onze aanpak zijn verankerd.  
 

Vakgebieden. • Machinebouw • Nanotechnologie • Automotive • Verpakkingsindustrie • 
Voedingsindustrie • Healthcare • Energie • Off-shore • Railtechniek • Scheepsbouw • 
Vliegtuigindustrie  

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
Cematec Engineering BV zoekt gemotiveerde studenten voor een uitdagende stage of 
afstudeeropdracht. Wij hebben interessante projecten in het vakgebied van machinebouw en high-
tech. Onze engineers begeleiden jou graag met het behalen van je diploma op Avans. Daarnaast 
wordt er bij ons veel gelachen, houden wij van borrelen op de vrijdagmiddag, hebben wij leuke team 
uitjes, doen wij mee aan de INDI Robot Games en hebben wij af en toe een LAN-party op kantoor. 
Kortom, een goede werksfeer vinden wij belangrijk. Spreekt jou dit aan maak dan snel een afspraak 
met ons. 
Indien u op zoek bent naar een vertrouwde partner op het gebied van werktuigbouwkundige 
projecten dan bent u bij Cematec Engineering bv aan het juiste adres. Neem voor meer informatie 
geheel vrijblijvend contact met ons op. 
 
  

https://www.neitraco.com/cematec-engineering/
mailto:info@cematec.nl
mailto:info@cematec.nl
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10. Colsen 

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: https://www.colsen.nl/nl/  

▪ Adres: Kreekzoom 3, 4561 GX Hulst 
(1 van de 4 vestingen)    

▪ Telefoon: +31 114 311 548 

▪ E-mail: info@colsen.nl 
 

Contactpersoon 

▪ Naam: Imre van Overloop 

▪ E-mail: i.vanoverloop@colsen.nl 
 

Introductie 
#innovatie #duurzaamheid #betrokken #sociaal #ambitieus  
 

Informatie over het bedrijf 
Colsen is een internationaal expert met meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van water, 
duurzame energie en milieu. Met vestigingen in Nederland, Italië, Spanje en Zuid-Afrika en een 
wereldwijd netwerk aan partners bieden we maatwerkoplossingen voor onze klanten. Zie voor meer 
informatie onze website. 
 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
We zijn altijd op zoek naar gemotiveerde mensen die een bijdrage willen leveren aan onze 
bedrijfsdoelstellingen, middels stage of starter positie. Daarnaast behouden we graag de dialoog met 
jong talent, ter ontwikkeling en vooruitgang. 
 
 
  

https://www.colsen.nl/nl/
https://www.colsen.nl/nl/
mailto:info@colsen.nl
mailto:i.vanoverloop@colsen.nl
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11. Fluor 

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: https://www.fluor.com/netherlands  

▪ Adres: Rijtuigweg 16, 4611 EL Bergen op Zoom 

▪ Telefoon: +31 164 212 100 

▪ E-mail: college.recruitment@fluor.com 
 

Contactpersoon 

▪ Naam: Dirkje van Dijkhorst 

▪ E-mail: dirkje.van.dijkhorst@fluor.com  
 

Introductie 
#engineering #HSE #internationaal #constructie management 
 

Informatie over het bedrijf 
FLUOR opende het eerste kantoor van Nederland meer dan 60 jaar geleden. Onze kantoren in 
Nederland staan in Amsterdam, Bergen op Zoom en Rotterdam. Ze staan ideaal geplaatst voor 
projecten niet alleen in Europa, maar ook andere delen van de wereld.  
Onze diensten variëren van conceptstudies aan de ontwikkeling en uitvoering van grote, complexe 
investeringsprogramma's voor de toonaangevende opdrachtgevers van een groot aantal sectoren, 
waaronder chemie en petrochemie, gasverwerking, olie- en gasproductie, olieraffinage, 
farmaceutische en infrastructuur. Na de voltooiing van een graad in het chemische, burgerlijke, 
elektrische, mechanische gebied, kunt u gaan werken binnen de afdelingen van de proces-, 
mechanische-, elektrische- of controlesystemen. Ook civiel is een optie. 
 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
- Stages 
- Werktuigbouwkundige vacatures 

 
  

https://www.fluor.com/netherlands
mailto:dirkje.van.dijkhorst@fluor.com
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12. Herder B.V. 

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: https://www.herder.nl/  

▪ Adres: Herculesweg 6, 4338 PL Middelburg    
(1 van de 2 vestingen) 

▪ Telefoon: +31 118 679 500 

▪ E-mail: info@herder.nl 
 

Contactpersoon 

▪ Naam: Janet van den Dries 

▪ E-mail: pz@herder.nl  
 

Introductie 
#machines #landbouw #kwaliteit #mechatronica #engineering #werktuigbouwkunde #software 
 

Informatie over het bedrijf 
Herder ontwikkelt en bouwt veelzijdig inzetbare machines van wereldklasse. Unieke machines die 
sinds 1947 in Nederland worden geproduceerd en zijn uitgegroeid tot een fenomeen. Herder is 
wereldwijd het meest verkochte merk in de markt van sloot-, beplantings- en bermonderhoud. 
Herder staat voor de hoogste kwaliteit, het beste resultaat, een lange levensduur en ergonomisch 
verantwoord werken.  

 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
Momenteel hebben wij de volgende stageplekken beschikbaar:  

- stage mechatronica  
- stage elektronica  
- stage software engineering   
- stage werktuigbouwkunde  

Voor boven genoemde stageplekken kunt u contact opnemen met Janet van den Dries.  
Voor ons zusterbedrijf Precision Makers in Giessen hebben wij momenteel een vacature openstaan 
voor Programmeur. Verder informatie hierover kunt u vinden op 
https://www.precisionmakers.com/vacatures/ of neem vrijblijvend contact op met Marien van 
Breugel. 
 
  

https://www.herder.nl/
mailto:info@herder.nl
mailto:pz@herder.nl
https://www.precisionmakers.com/vacatures/
https://www.precisionmakers.com/vacatures/
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13. Hydrauvision 

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: https://www.hydrauvision.com/en  

▪ Adres: Buys Ballotstraat 7, 4507 DA Schoondijke 

▪ Telefoon: +31 885 747 000 

▪ E-mail: hr@hydrauvision.com 
 

Contactpersoon 

▪ Naam: Marit Berendsen/Sammy van de Voorde 

▪ E-mail: hr@hydrauvision.com  
 

Introductie 
#kwaliteit #aandrijftechniek #continuïteit #probleemoplosser #vernieuwend #specialist 
 

Informatie over het bedrijf 
Ambitieus, leergierig en gefocust op de meest optimale oplossing voor onze klanten. Bij Hydrauvision 
leggen we de lat hoog. We realiseren totaaloplossingen met hydraulische aandrijftechniek. We kijken 
daarbij verder dan de gebaande paden en zijn alert op kansen en mogelijkheden die zich voordoen. 
Veel door ons ontwikkelde systemen bevatten innovaties en zijn noviteiten in de markt. Daardoor 
zijn we koploper, in onze dienstverlening en in de oplossingen die we realiseren. Hydrauvision 
bestaat sinds 1973. We zijn uitgegroeid tot een toonaangevende specialist op het gebied van 
complete hydraulische aandrijvingen en de bijbehorende besturingen. Hiermee zijn we actief in alle 
sectoren waar aandrijftechniek een centrale rol speelt. Met de combinatie van hoogwaardige 
engineering, inventiviteit en vasthoudendheid ontwerpen, bouwen en realiseren wij turn-key 
systemen voor de meest uiteenlopende vraagstukken. Bij Hydrauvision hebben we voortdurend oog 
voor kwaliteit, veiligheid, continuïteit en de omgeving waarin we actief zijn. We zijn ons bewust van 
de verschillende rollen die wij hebben, als initiator van nieuwe ideeën, als probleemoplosser en 
leverancier maar ook als werkgever en ambassadeur voor de regio’s waarin wij actief zijn. 

 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
Hydrauvision biedt je een werkomgeving die stimuleert en motiveert. Het uitdagende contact met 
onze opdrachtgevers, het streven naar de meest optimale hydraulische oplossingen en de inspiratie 
van professionele collega’s maken dit mogelijk. Je komt hier letterlijk verder in je vak. Heb jij 
aandacht voor technische aspecten die voor klanten belangrijk zijn, staat klantbelang bij jou voorop, 
maar streef je ook naar een persoonlijke band? Dan ben je bij ons aan het goede adres! Wij zijn trots 
op onze klanten en op hun keuze om juist met ons samen te werken. Kennis delen is één van onze 
voornaamste uitgangspunten. Alleen op die manier halen we de kracht uit ons team boven. Wij 
bereiken dit door open en eerlijk met elkaar om te gaan, rekening houdend met elkaars ambities, 
kwaliteiten en drijfveren. Belangrijke waarden in ons werk zijn betrokkenheid, betrouwbaarheid 
vanzelfsprekend en professionaliteit.  
Wij bieden mbo en hbo-stagiaires een leerzame stage met veel zelfstandigheid, maar tegelijkertijd 
een zeer goede begeleiding. We bieden leuke, uitdagende opdrachten waarbij de stagiair echt mag 
meedenken. Doet deze dat goed, dan bieden wij een baangarantie. 
  

https://www.hydrauvision.com/en
mailto:hr@hydrauvision.com
mailto:hr@hydrauvision.com
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14. ImProvia 

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: https://improvia.nl/nl/  

▪ Adres: Effenseweg 1, 4838 BA Breda 

▪ Telefoon: +31 885 504 300  

▪ E-mail: solliciteren@ImProvia.nl  
 

Contactpersoon 

▪ Naam: Sanne Gebre  

▪ E-mail: solliciteren@ImProvia.nl  
 

Introductie 

#mechanical engineering #electrical engineering #software engineering #industriële automatisering 

#robotica #machinebouw 

 

Informatie over het bedrijf 
Wij, ImProvianen hebben een passie voor techniek en leveren de wereld fantastische oplossingen 
door gebruikt en integratie van de laatste en nieuwste technologieën. Technologie mogelijk maken is 
onze drijfveer en met onze kennis en ervaring, helpen wij onze klanten successen te behalen. Bij 
ImProvia kan je je ontwikkelen op jouw manier. Dat wil zeggen dat je gestimuleerd wordt om je te 
blijven ontwikkelen. Door de groei van ImProvia zijn er volop kansen, of dit nu een verbreding in je 
vakgebied is, een specialisme, of een leidinggevende functie. Vele collega's gingen je voor en 
realiseerden hun loopbaanwensen, waar stap jij in? 
 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
Bij ImProvia heb je de mogelijkheid om in gesprek te gaan over jouw toekomstige baan, stage of 
afstudeeropdracht. Onder het genot van een kop koffie willen we jou graag meer leren over onze 
organisatie. Wie zijn we en wat doen we? Heb je zelf een idee voor een leuke afstudeeropdracht? 
Dan dagen we jou uit om deze aan ons voor te leggen. Wacht niet langer en neem contact op met 
Sanne Gebre, zij bespreekt graag jouw wensen en mogelijkheden! 
 
 
  

https://improvia.nl/nl/
mailto:solliciteren@ImProvia.nl
mailto:solliciteren@ImProvia.nl
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15. Iv Groep 

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: https://iv-groep.nl/nl/home 

▪ Adres: Noordhoek 37, 3351 LD Papendrecht 
(1 van meerdere vestingen) 

▪ Telefoon: +31 889 433 000 

▪ E-mail: info@iv-groep.nl 
 

Contactpersoon 

▪ Naam: Anouk Uitermarkt 

▪ E-mail: a.uitermarkt@iv-groep.nl  
 

Introductie 
#ingenieurs #innovatie #Industrie #Installatie #maritiem #offshore  
 

Informatie over het bedrijf 
Iv-Groep is een wereldwijd opererend multidisciplinair ingenieursbureau. Al sinds 1949 bedenkt Iv 
technische oplossingen voor vraagstukken van iedere omvang en complexiteit. Dit doen wij binnen 
de sectoren Industrie, Infra, Installatietechniek, Handling, Maritiem, Offshore & Energie en Water. 
Onze medewerkers zijn technici van hoog niveau die met het grootste plezier puzzelen aan bijna 
onmogelijke uitdagingen. Ze voelen zich betrokken bij de (maatschappelijke) vraagstukken van 
opdrachtgevers en werken vanuit passie aan innovatieve oplossingen, in negen kantoren wereldwijd. 
Met ruim 700 medewerkers en negen divisies die elk specialist zijn binnen een specifieke sector, 
behoort Iv inmiddels tot de top 10 van Nederlandse ingenieursbureaus. 
 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
Als je het hebt over het DNA van Iv, vormt de harde techniek het hoofdelement. Dat is waar we écht 
passie voor hebben en waarin we continu vooroplopen. We hebben unieke en multidisciplinaire 
kennis binnen de sectoren waarin we actief zijn. En deze kennis maakt Iv een veelgevraagd partner 
voor bijzondere en complexe projecten. We zijn gek op technische uitdagingen. Het Panama-project, 
de Nederlandse onderzeeboten, de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden en het grootste 
infraproject in Nederland SAAone. Met specialisten die dezelfde passie voor techniek delen, bedenk 
je oplossingen voor de grootste technische uitdagingen van de meest uiteenlopende projecten. Op 
kantoor of op locatie. Wat het werken bij Iv verder zo leuk maakt? Veel ruimte voor 
ondernemerschap en eigen ontwikkeling. Zo bepaal je je eigen doelen en krijg je direct veel eigen 
verantwoordelijkheid in je project. Studenten die geïnteresseerd zijn in een stage, afstudeeropdracht 
of startersfunctie kunnen solliciteren via onze website 
 

www.werkenbijiv.nl of een mail sturen naar jobs@iv-groep.nl. 
 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en de mogelijkheden binnen Iv? Volg ons dan op 
Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn! 
 
  

https://iv-groep.nl/nl/home
mailto:info@iv-groep.nl
mailto:a.uitermarkt@iv-groep.nl
http://www.werkenbijiv.nl/
mailto:jobs@iv-groep.nl
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16. Krohne Oil & Gas  

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: https://nl.krohne.com/en/industries/oil-gas-industry/  

▪ Adres: Kerkeplaat 12, 3313LC in Dordrecht 

▪ Telefoon: 078 – 6306 300 

▪ E-mail: info@krohne.com 

Contactpersoon 

▪ Naam: Kitty Peters 

▪ E-mail: k.peters@krohne.com 
 

Introductie 

# Meet- en regelapparatuur#Industrie#productie#maakindustrie#internationaal 
 

Informatie over het bedrijf 

Sinds 1921 leveren en produceren we hoogwaardige meet- en regelapparatuur voor de industrie. Dat 
doen we natuurlijk niet alleen, want we hebben meer dan 67 locaties over de hele wereld! Onze 
productielocatie in Dordrecht, Nederland is veruit het grootst. Met ca. 600 professionals doorlopen 
we hier alle stadia van de ontwikkeling van onze prijswinnende flowmeters. Bij ons zie je direct het 
resultaat van je eigen inspanning! 
 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 

➢ Wij bieden iedere stageperiode stageplekken aan 

➢ Bijbanen, vakantiebanen en startersbanen 

➢ Inhoudelijke gastcolleges 

➢ Trainingen gericht op LinkedIn, personal branding, onderhandelingstechnieken etc. 

➢ Rondleidingen 

➢ Inhouse evenementen 

  

https://nl.krohne.com/en/industries/oil-gas-industry/
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18. Kuijpers 

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: https://www.kuijpers.nl/  

▪ Adres: Panovenweg 18, 5708 HR Helmond 

▪ Telefoon: +31 492 578 600 

▪ E-mail: info@kuijpers.nl  
 

Contactpersoon 

▪ Naam: Wouter Flach  

▪ E-mail: wflach@kuijpers.nl  
 

Introductie 
#duurzaamheid #innovatief #familiebedrijf #eigen verantwoordelijkheid #echte Oplossingen #echte 
Mensen 
 

Informatie over het bedrijf 
We ontwerpen, bouwen en onderhouden technische installaties in gebouwen en industrie. Met dit 
complete concept dragen we bij aan een gezonde werk- en leefomgeving. Onze ambitie is om alleen 
nog energieneutrale en gezonde installaties te realiseren. Dankzij ons totaalconcept en verschillende 
specialismen in huis kunnen we onze klanten goed bedienen. Vanaf het begin van het proces tot het 
einde. En ook daarna nog. Onze echte mensen werken aan echte oplossingen: de wensen en 
mogelijkheden van onze klanten zijn hiervoor het uitgangspunt. 
Kuijpers is een familiebedrijf, actief sinds 1921. We hebben vestigingen verspreid door Nederland. 
Onze aanwezigheid in het hele land maakt ons landelijk én lokaal betrokken. Onze betrokkenheid 
strekt zich tevens uit naar onze klanten en medewerkers. Door elkaar te kennen, werken we goed 
samen en halen we het beste in elkaar naar boven. Zo leidt betrokkenheid tot resultaat. 

 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
Bij Kuijpers kun je terecht voor stage- en afstudeeropdrachten, voor studie-gerelateerde bijbanen, 
inhoudelijke opdrachten, starterbanen, en traineeships.  
Natuurlijk nemen we geïnteresseerde studenten ook graag mee naar onze projecten in de vorm van 
projectexcursies. Hierbij kun je denken aan FrieslandCampina, Naturalis, De Efteling, Danone, 
Rijksmuseum en nog veel meer. 
Ook nemen onze specialisten graag een gastcollege voor hun rekening en praten ze jullie bij over de 
nieuwste technieken en ontwikkelingen op het gebied van IoT, Industriële Automatisering, 
Datamanagement en –centers, SmartBuildings en nog veel meer. 
 
  

https://www.kuijpers.nl/
mailto:info@kuijpers.nl
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19. Mammoet ALE 

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: https://www.ale-heavylift.com/  

▪ Adres: Konijnenberg 68, 4825 BD Breda  

▪ Telefoon: +31 765 715 240 

▪ E-mail: info@ale-heavylift.com  
 

Contactpersoon 

▪ Naam: Christine Kwantes  

▪ E-mail: christine.kwantes@mammoet.com  
 

Introductie 

#heavylifting #smarter #safer #stronger 
 

Informatie over het bedrijf 
ALE has a Smarter, Safer, Stronger solution to any heavy transportation or lifting challenge, no matter 
how complex. Our specialised engineering teams, large fleet of innovative equipment and worldwide 
network of operating centres allows us to bring an intelligent and flexible approach to projects across 
a wide breadth of industry sectors. This means that clients trust us to help them achieve feats that 
were once considered impossible, and we have often broken records in doing so. Developed by our 
own R&D team, the Innovation Series features world leading lifting and jacking capabilities that have 
helped to reduce schedule and risk for a range of major projects. This is coupled with an extensive 
fleet of heavy cranes, specialist transport and installation equipment that allows us to work Smarter, 
Safer and Stronger regardless of project size or scope. As of January 8th, 2020, ALE is part of 
Mammoet 
 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
As the industry’s largest global provider of engineered heavy lifting and transport services we have 
lots of opportunities in Breda and Worldwide. 
 
  

https://www.ale-heavylift.com/
mailto:info@ale-heavylift.com
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20. Raith  

Contactgegevens bedrijf  

▪ URL: https://www.raith.com/ 

▪ Adres: De Dintel 27, 5684 PS  BEST 

▪ Telefoon: 0499 336 880 

▪ E-mail: info@raith-litho.com  
 

Contactpersoon 

▪ Naam: Ricardo van der Pluijm (Mechanical Systems Engineer) 

▪ E-mail: ricardo.vanderpluijm@raith.com  

  

Introductie 
# Nanofabrication # Electron beam lithography # High-tech # Precision # Customer-oriented # 

Innovative 

Informatie over het bedrijf 
Raith B.V. is marktleider in het ontwerpen en produceren van Electron Beam Lithography systemen. 
Onze high-end nanotechnologiemachines worden wereldwijd geleverd aan onderzoeksinstellingen 
en halfgeleiderbedrijven. Het ambitieuze bedrijf groeit en investeert continu in nieuwe middelen en 
mensen. Wij zijn een kleinschalig bedrijf met hoogopgeleide medewerkers. 
 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 

• Raith heeft altijd vacatures open staan voor verschillende technische functies en soms ook 
stageopdrachten 

• Raith opereert op de rand van wat fysiek mogelijk is, de innovatieve en creatieve 
werktuigbouwkundige oplossingen binnen een uitdagend pakket van eisen maken hier het 
verschil! 

• Zie ook: https://www.raith.com/company/career/ en 
https://www.linkedin.com/company/raith-gmbh/  

  

mailto:info@raith-litho.com
mailto:ricardo.vanderpluijm@raith.com
https://www.raith.com/company/career/
https://www.linkedin.com/company/raith-gmbh/


 

Vrienden van s.v. WIM | vijfde editie 

Datum: 6-5-2021 

Versie: 5.0 

Opgesteld: C.K 

Pagina: 22 van 31 
 

 

21. Rotako 

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: https://www.rotako.nl/nl 

▪ Adres: Huizersdijk 26, 4761 PV Zevenbergen    
(1 van de 2 vestingen) 

▪ Telefoon: +31 168 327 909 

▪ E-mail: info@rotako.nl 
 

Contactpersoon 

▪ Naam: Hans Rongen 

▪ E-mail: h.rongen@rotako.nl  
 

Introductie 
#Engineering #constructiewerk #plaatwerk #onderhoud #montage #machinebouw #vakmensen 

Informatie over het bedrijf 
‘’Onze engineers bedenken het, onze vakmensen maken het!’’ 
Rotako is een solide onderneming die reeds 65 jaar bestaat en met 36 bevlogen medewerkers 
dagelijks actief is binnen de volgende technische disciplines: 

- Engineering, Speciale machinebouw, 
- Plaat- en Constructiewerk, 
- Watersnij- en Verspaningstechniek 
- Montage of onderhoud op locatie. 

Rotako is gevestigd in Zevenbergen en verricht haar verspanende werkzaamheden aan de locatie 
Campagneweg en de overige werkzaamheden vanuit de locatie Huizersdijk. 
 
‘Ik moet eerlijk toegeven dat ik bij meerdere bedrijven aan de slag kan toen ik mijn opleiding BBL 
niveau 3 allround verspaning had afgerond’, zegt Niels uit Geertruidenberg. Het leuke bij Rotako is 
dat geen enkele dag hetzelfde is omdat je telkens iets anders maakt. Daarnaast word je volop in de 
gelegenheid gesteld om opleidingen te blijven volgen. Rick is net begonnen en zal zich naast plaat- en 
constructiewerker ook verder willen bekwamen al onderhoudsmonteur. Gelukkig zijn er voldoende 
collega’s met jarenlange ervaring die bereid zijn om hem hierbij verder te begeleiden. Michiel is dit 
jaar reeds 12,5 jaar in dienst als engineer en houdt van de technische uitdaging en de informele sfeer 
binnen Rotako. ‘Ik vertaal de wens van de klant naar een technisch ontwerp en 10 meter bij me 
vandaan wordt het gemaakt. Wat is er nou mooier dan dat?’ Johan was vorig jaar samen met 2 
andere collega’s 25 jaar in dienst en is een van de meest allrounder van Rotako. Een top plaatwerker 
en een top monteur. Nico viert dit jaar zijn 40-jarig jubileum. Begonnen als draaier heeft hij als chef 
werkplaats van Rotako Verspaning door de jaren heen al heel wat vak kanjers opgeleid. 
 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
Rotako biedt een uitdagende werkomgeving waarin je de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen. De 
door jouw bedachte oplossingen worden door je collega's vervaardigd en gemonteerd. 
"Wat je maakt moet goed zijn. Wat je belooft moet je nakomen." 
Hoe ogenschijnlijk makkelijk dit ook klinkt, in de praktijk is het niet altijd eenvoudig om hier aan te 
voldoen. Elke dag opnieuw zijn wij bezig deze doelen na te streven. 

  

https://www.rotako.nl/nl
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22. Royal Haskoning DHV  

Contactgegevens bedrijf  

▪ URL: https://www.royalhaskoningdhv.com/   

▪ Adres: Laan 1914 no 25 Amersfoort  

▪ Telefoon: 088 3482000 

▪ E-mail: info@rhdhv.com  
 

Contactpersoon 

▪ https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/werken-bij 

 

Introductie 
# Consultancy / advies # Divers in techniek en projecten # Internationaal # vrijheid # Mogelijkheden  
 

Informatie over het bedrijf 
Royal HaskoningDHV has been connecting people for 140 years. Together, through our expertise and 
passion, we have helped contribute to a better society and improved people’s lives with work 
underpinned by our sustainable values and goals. 
We are an independent international engineering and project management consultancy leading the 
way in sustainable development and innovation. Our 6000 colleagues, working from around 75 
permanent offices in more than 30 countries on projects in over 140 countries, are committed to our 
promise to enhance society together. Our professionals deliver services in the fields of aviation, 
buildings, energy, industry, infrastructure, maritime, mining, transport, urban and rural development 
and water. 
 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
Ons doel is ‘enhancing society together’. Bij ons draait het om teamwerk, eigenaarschap en elkaar 

stimuleren. Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze eigen resultaten. Wij geloven sterk dat onze 

mensen bepalend zijn voor ons succes. Wij bieden vele mogelijkheden voor persoonlijke 

ontwikkeling. Wanneer je hoge ambities hebt, zullen wij je helpen deze te realiseren, en je kennis en 

vaardigheden door te ontwikkelen. Hierdoor kan jij samen met de beste ingenieurs, consultants, 

projectmanagers en specialisten oplossingen bedenken voor complexe vraagstukken.  

Of je nu aan de start staat van je carrière, een doorgewinterde professional, ervaren consultant of 

een professional bent in een ondersteunende rol, wij bieden je een unieke kans om je te 

ontwikkelen. Bekijk onze vacatures en ontdek of Royal HaskoningDHV het bedrijf is waar jij naar op 

zoek bent. 
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23. Spie 

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: https://www.spie-nl.com/contact/  

▪ Adres: Huifakkerstraat 15, 4815 PN Breda 

▪ Telefoon: +31 881 192 104 

▪ E-mail: alex.vandevijver@spie.com  
 

Contactpersoon 

▪ Naam: Alex van de Vijver  

▪ E-mail: alex.vandevijver@spie.com  

 

Introductie 

#multi technische engineering #werktuigbouwkunde #elektrisch #proces #innoverend #ambitieus 
 

Informatie over het bedrijf 
SPIE Engineering is onderdeel van SPIE Nederland BV en staat in voor het ontwerp van uiteenlopende 
constructies en installaties. SPIE Nederland telt ongeveer 5.000 medewerkers, waarvan er circa 300 
zich in Nederland bezighouden met de Engineering activiteiten. Wij werken met de modernste tools 
om ontwerpen te verzorgen en maken deze voor vele verschillende opdrachtgevers inzichtelijk met 
behulp van 3D modellen gekoppeld aan VR simulatie. Wij kenmerken ons door een pragmatische 
aanpak, waardoor de koppeling tussen praktijk en theorie dagdagelijks aanwezig is. Aangezien wij 
een groot aantal en uiteenlopende opdrachtgevers hebben, is er een grote variëteit aan 
toepassingen én technische uitdagingen. 
 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
Onze Engineering teams kennen een goede mix van meer ervaren medewerkers en Young 
Professionals, waardoor er een goede interactie is qua leer- en ontwikkelmomenten. Er zijn 
voldoende doorgroeimogelijkheden, welke gezamenlijk worden benoemd en bewandeld. 
Aanvullende opleidingen in functie van je werkzaamheden worden dan ook door SPIE vergoed. 
Verder zijn er diverse platforms binnen SPIE om te werken aan jouw ontwikkeling (o.a. SPIE Academy 
en SPIE Young Professional) en deze te delen met andere Young Professionals binnen SPIE. Uiteraard 
bestaan er diverse stagemogelijkheden binnen SPIE, om enerzijds te proeven aan de werkzaamheden 
en anderzijds SPIE te leren kennen. 
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24. Symach 

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: https://www.symach.nl/ 

▪ Adres: Gerard Philipsweg 8, 4538 DA Terneuzen    

▪ Telefoon: +31 115 685 625 
 

Contactpersoon 

▪ Naam: Ankie de Munter 

▪ E-mail: ankie.demunter@bwpackagingsystems.com  
 

Introductie 
#systemen #service #innovatie #verpakkingen #machines #transport # 
 

Informatie over het bedrijf 
Symach BV is een vooraanstaande producent van palletizers, zakkenvulsystemen, interne 
transportsystemen en wikkelmachines in uiteenlopende branches van de agrarische voedingssector 
tot de industriële en chemische industrie wereldwijd.   
Wij werken in onze moderne, goed uitgeruste vestiging in Terneuzen met een enthousiast en 
gedreven team van ruim 55 medewerkers. Innovatie, kwaliteit en service zijn kenmerkend voor 
Symach BV. Ieder stadium van de machines van verkoop, ontwerp, bouw, installeren, service tot 
onderhoud wordt door onszelf verzorgd. We vinden het belangrijk dat mensen kunnen groeien in 
hun functie en staan initiatieven niet in de weg.   
Symach BV is onderdeel van Barry Wehmiller Flexible Systems, dat zijn hoofdkantoor in Duncan, 
South Carolina (US) heeft.  Kenmerkend voor Barry Wehmiller is de keuze om de mens centraal te 
stellen bij alles wat we doen. Door deze visie op leiderschap te combineren met slimme, operationele 
strategieën en een doelgerichte groei is Barry Wehmiller uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie 
met meer dan 11.000 medewerkers.  
 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
Buitenom stageplaatsen op het gebied van werktuigbouwkunde, mechatronica en electrotechniek, 
hebben we zeer regelmatig vacatures op onze afdelingen engineering, software engineering, 
productie en sales. Stagiaires worden begeleid door een stagebegeleider en ontvangen een 
stagevergoeding. 
 
  

https://www.symach.nl/
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25. Tepas 

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: https://www.tepasclamping.com/nl/ 

▪ Adres: Dukaatstraat 14, 4879 AD Etten-Leur 

▪ Telefoon: +31 765 720 300 

▪ E-mail: office@tepasclamping.com 
 

Contactpersoon 

▪ Naam: Adri Pulles 

▪ E-mail: apulles@tepasclamping.com  
 

Introductie 
#modern #innovatief #spantechniek #machinale bewerkingen 
 

Informatie over het bedrijf 
Innovatieve producten ontstaan door een focus op creativiteit met de wil om te verbeteren door 
mensen met vakkennis. 
 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
TCS biedt een technisch interessante stage waarbij uit meerdere engineering projecten gekozen kan 
worden.  
De student kan bij Tepas het product niet alleen ontwerpen. Het product wordt ook daadwerkelijk 
gemaakt, geassembleerd, getest en op de markt gebracht.  
TCS biedt begeleiding van experts in de branche, een ervaren engineer uit de branche en eventueel 
van een technisch engineer.  
De student zal het eindproduct bij TCS in huis testen maar ook in de praktijk bij toekomstige 
gebruikers in de machinale metaal- en/of composiet bewerking.  
TCS werkt met Autodesk Fusion 360, het meest gebruikte 3D en 2D tekenprogramma pakket van dit 
moment.  
TCS is op zoek naar een mechanical engineer dus er is een mogelijkheid dat er een vaste baan 
aangeboden kan worden. 
 
 
  

https://www.tepasclamping.com/nl/
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26. Vermeer 

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: https://www.vermeer.com/em 

▪ Adres: Nijverheidsstraat 20, 4458 AV ’s-Heer Arendskerke  

▪ Telefoon: +31 113 272 703 

▪ E-mail: bbosman@vermeer.com  
 

Contactpersoon 

▪ Naam: Brenda Bosman  

▪ E-mail: bbosman@vermeer.com  
 

Introductie 
#fabrikant van machines #wereldwijd #familiebedrijf #innovatief #niche markt 
 

Informatie over het bedrijf 
Vermeer Corporation, gevestigd in de VS, is fabrikant van machines voor de landbouw, utiliteit, 
mijnbouw, olie- en gasindustrie, recycling en boomverzorging die wereldwijd te zien. 
In 1948 werd op een boerderij in het centrum van Iowa een eenmanswerkplaats opgericht door Gary 
Vermeer. De tweede en nu derde generatie hebben overgenomen wat Gary is begonnen en hebben 
ons bedrijf getransformeerd tot een icoon die wereldwijd wordt erkend.  
Onze klanten komen niet naar Vermeer voor een standaardproduct maar gaan voor innovatieve 
producten voor nichemarkten. Zij kiezen voor Vermeer vanwege een breed assortiment van 
duurzame machines en vanwege lokale dealers.  
Onze vestiging in ’s-Heer Arendskerke is het regionaal distributiekantoor voor Europa, Midden-
Oosten en Afrika (EMEA). Wij houden ons vooral bezig met het versterken van onze dealers binnen 
EMEA met specialistische productkennis, technische service, customer services, logistiek, financiën, 
HR en marketing.  
Daarnaast zijn we in december 2018 een productielijn gestart voor machines voor houtversnippering. 
In de toekomst zal dit worden uitgebreid met meer machines voor de Europese markt. 
 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
Bij Vermeer vind je functies als Product Specialisten, Service Specialisten, Design Engineers, 
Customer Services, Sales Support, Marketing, Finance, enz. We stellen graag stageplaatsen 
beschikbaar voor Engineers die mee willen werken aan het ontwerp van (delen van) machines. 
Vermeer heeft het hele proces in eigen handen: van ontwerp tot prototypebouw tot het in productie 
brengen van de machine. 
 
  

https://www.vermeer.com/em
mailto:bbosman@vermeer.com
mailto:bbosman@vermeer.com


 

Vrienden van s.v. WIM | vijfde editie 

Datum: 6-5-2021 

Versie: 5.0 

Opgesteld: C.K 

Pagina: 28 van 31 
 

 

27. Vervaet 

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: https://www.vervaet.nl/  

▪ Adres: Haringkaker 1, 4521 GN Biervliet    

▪ Telefoon: +31 115 481 720 

▪ E-mail: info@vervaet.nl 
 

Contactpersoon 

▪ Naam: Julie Smit 

▪ E-mail: HRM@vervaet.nl  
 

Introductie 
#landbouw #machinebouw #familiebedrijf #bietenrooiers #mestverwerking #eenvoud 
 

Informatie over het bedrijf 
Frans Vervaet B.V. is een familiebedrijf dat sinds de oprichting in 1957 is gevestigd in Biervliet. 
Binnen het bedrijf worden twee typen landbouwmachines geproduceerd: De bietenrooier voor de 
suikerbieten oogst en de hydro trike voor mestverwerking. De fabriek is door de jaren flink gegroeid 
van één bietenrooier in de jaren 70 tot 31 bietenrooiers en 45 hydro trikes, in 2018. Doordat deze 
machines in verschillende versies uitgevoerd kunnen worden zijn ze inzetbaar in alle 
omstandigheden. Ze zijn dan ook in veel landen in Europa en zelfs daarbuiten te vinden.  
Ondanks dat bij de machinebouw veel disciplines komen kijken, wordt er geprobeerd zoveel mogelijk 
werk intern te houden. Zo wordt naast het ontwerpen, lassen en spuiten van constructiedelen 
bijvoorbeeld ook de software intern geprogrammeerd. Hiermee verzekert het bedrijf machines van 
topkwaliteit.  
Verder worden er ook oude machines gereviseerd om ze een tweede leven te geven. Buiten de 
meerwaarde voor de klant heeft dit ook het grote voordeel dat de levensduur en eventuele 
productiefouten goed gemonitord kunnen worden.  
 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
Frans Vervaet B.V. biedt zowel stage- als afstudeerprojecten voor Werktuigbouwkunde studenten. Bij 
deze projecten kunnen verschillende disciplines van de machinebouw aan bod komen. Naast het 
uittekenen en narekenen van een ontwerp op de engineering afdeling is het ook mogelijk om het 
ontwikkelde ontwerp in de praktijk op te bouwen en te testen.  
 
 
  

https://www.vervaet.nl/
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28. Xylem 

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: https://www.xylem.com/nl-nl/ 

▪ Adres: Pieter Zeemanweg 240, 3316 GZ Dordrecht    
(1 van meerdere vestingen) 

▪ Telefoon: +31 786 548 400 

▪ E-mail: stage@xylem.nl  
 

Contactpersoon 

▪ Naam: Robert van Leeuwen 

▪ E-mail: robert.van.leeuwen@xyleminc.com 
 

Introductie 
#water #technologie #uitdaging #oplossingsgericht  
 

Informatie over het bedrijf 
De wereld is aan het veranderen. Een van de oorzaken van die verandering zijn de wereldwijde 
wateruitdagingen zoals een verouderde of onder spanning staande infrastructuur. Als internationaal, 
toonaangevend bedrijf voor pompen, installaties en watertechnologie, zorgt Xylem ervoor dat jij 
droge voeten houdt en dat je water schoon en veilig is. Boven en onder de grond werken wij met 
water. Centraal in ons werk staat de continue ontwikkeling van nieuwe technologieën, waar lokaal 
ruim 140 medewerkers met plezier en trots aan bijdragen.  

 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons bloed en het gaat verder dan alleen onze 
producten. Jongeren zijn niet alleen de toekomst, ze maken deel uit van ons heden. Per jaar 
verwelkomen wij meer dan 25 stagiaires als collega’s. Een unieke samenwerking door de diverse 
achtergronden en opleidingen. Pak de kans om te ervaren hoe het is om bij Xylem te werken. Naast 
je stageopdrachten, heb je een persoonlijke begeleider en de mogelijkheid om trainingen te volgen 
voor het verder ontwikkelen van jouw soft skills zoals presenteren, projectmanagement/scrum en 
het geven van feedback. 
Ben jij klaar voor een WTB stage bij Xylem? Voel jij je als een vis in het water bij het krijgen van 
verantwoordelijkheden voor de engineering van installaties, het realiseren van projecten en 
uiteindelijk de klant positief verrassen met het opleveren ervan? Neem dan contact! 
 
  

https://www.xylem.com/nl-nl/
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29. Yara 

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: https://www.yara.nl/  

▪ Adres: Industrieweg 10, 4541 HJ Sluiskil    
(1 van de 55 vestingen)  

▪ Telefoon: +31 115 474 444 

▪ E-mail: yaraquest@yara.com 

 

Introductie 
#voeding #wereldbedrijf #ontwikkeling #chemisch #milieu #oplossingen 
 

Informatie over het bedrijf 
Yara is een Noors bedrijf dat in 1905 is opgericht. De vestiging in Sluiskil is sinds 1929 gelegen aan het 

kanaal van Gent naar Terneuzen, een belangrijke doorgang aan diep vaarwater. Enerzijds verbonden 

via de Westerschelde met de Noordzee en anderzijds goede aansluitingen naar de belangrijke 

Europese rivieren en kanalen. In Sluiskil staan de grootste en meest efficiënte ammoniak-, 

salpeterzuur en nitraatfabrieken van Yara en van Noordwest-Europa.  

De producten van Yara dragen bij aan een duurzame landbouw met voldoende gezond en veilig 

voedsel om de groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden. Onze industriële producten 

helpen de luchtkwaliteit te verbeteren en vormen een oplossing voor reductie van broeikasgassen in 

verschillende sectoren.   

 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
Ons succes wordt gedreven door onze collectieve kennis. Elk individu levert een bijdrage aan het 
bedrijfsresultaat met unieke perspectieven en talenten. Wij stimuleren onze medewerkers in hun 
ontwikkeling, omdat we willen dat ze hun potentieel bereiken en anderen helpen hetzelfde te doen.  
 
  

https://www.yara.nl/
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30. Yer 

Contactgegevens bedrijf 

▪ URL: www.yer.nl/tdp  

▪ Adres: Flight Forum 80, 5657 DC Eindhoven (we hebben 9 vestigingen) 

▪ Telefoon: +31 (0)40 246 86 68 

▪ E-Mail: technologyevents@yer.nl  

 

Contactpersoon 

▪ Naam: Sophie Idema Greidanus  

▪ E-mail: sophieidemagreidanus@yer.nl  
 

Introductie 
#technology #automotive #installatietechniek #elektrotechniek #energie #industrieleautomatisering 

#it #hightech #rail #talentdevelopment #persoonlijkeontwikkeling #lerenenwerken 

Informatie over het bedrijf 
YER is een internationaal recruitmentbureau dat talent verbindt met topbedrijven binnen branches 
als de automotive, installatietechniek, elektrotechniek, energie, industriële automatisering, IT, high 
tech of rail. We stellen de wensen en ambities van onze (young) professionals en opdrachtgevers 
altijd centraal en zorgen voor de ideale match. Onze consultants zijn ervaren en gespecialiseerd in 
één of meerdere functiegebieden of branches, oftewel dé expert van de arbeidsmarkt. In combinatie 
met hun persoonlijke betrokkenheid, zijn zij een uitstekende carrièrecoach om je te begeleiden bij 
het maken van een volgende stap, in elke fase van je carrière, van ambitieuze starter tot ervaren 
director. 
 

Wat het bedrijf kan betekenen voor de studenten 
Wie talent heeft, heeft de toekomst! Wij geloven in het vormen van de verbindingsbrug tussen 
studie en werk, zodat studenten zelfverzekerd en goed voorbereid de arbeidsmarkt op gaan. Met 
(online) events, trainingen, webinars en cv-checks helpen we jou als student in iedere fase van de 
studie met je persoonlijke ontwikkeling. Ook kijken we samen met jou naar de verschillende 
mogelijkheden die er zijn ná je studie. Wij kennen de arbeidsmarkt en bieden de tools én begeleiding 
die jou helpen om de juiste keuze te kunnen maken. Wil je ook na je studie met je persoonlijke 
ontwikkeling aan de slag? Dan is één van onze Talent Development Programmes wellicht iets voor 
jou! Hét traineeship dat leren combineert met werken. Naast deze programma’s hebben we 
uiteraard ook tal van andere junior posities beschikbaar. Kortom, wij staan voor je klaar als het gaat 
om persoonlijke ontwikkeling, de mogelijkheden op de arbeidsmarkt of gewoon, even aandacht. 
 
 
 
 
 
 

http://www.yer.nl/tdp
mailto:technologyevents@yer.nl
mailto:sophieidemagreidanus@yer.nl

