Stage lopen? Strijbosch is op zoek naar jou!
Strijbosch BV is een full-service partner in professioneel, huishoudelijk, grootkeuken en
audiovisueel apparatuur. Wij richten ons voornamelijk op het optimaal bedienen van de
zakelijke klant. Wij leveren een breed assortiment aan (professionele) wasmachines,
drogers, vaatwassers, televisies, radio’s en overig (klein)huishoudelijk apparatuur.
In 1953 opgericht en vanaf het begin gekenmerkt door vooruit te denken en sociale
betrokkenheid. In al die jaren is ons klantbestand zowel nationaal als internationaal sterk
gegroeid en bestaat vandaag de dag o.a. uit: (semi)overheidsinstellingen zoals
penitentiaire inrichtingen en asielzoekerscentra. Ook bieden wij een passende oplossing
voor een groot aantal zorginstellingen en kinderopvangcentra en bieden we onze
services aan de particuliere klant.
Als snel groeiende organisatie vinden wij het belangrijk om de juiste medewerker op de
juiste functie aan te kunnen nemen. En dat begint bij de opleiding. Om die reden biedt
Strijbosch op diverse afdelingen de mogelijkheid tot het lopen van een innoverende en
boeiende stage. Bij de invulling van een stageplaats wordt rekening gehouden met
je ontwikkeldoelstellingen en je affiniteiten.
Wij zijn op zoek naar stagiaires voor onderstaande functies:
Monteur Binnendienst (MBO) - 2x
€250 br/mnd o.b.v. 38 uur per week
Zoek je een technische stage en wil je leren sleutelen aan diverse huishoudelijke apparaten?
Strijbosch zoekt twee stagiair(e)s op de afdeling Service binnendienst. Hier komen dagelijks
huishoudelijke apparaten binnen (van wasmachine tot televisies), die gerepareerd moeten
worden. Wij zullen je tijdens je stage het een en ander leren als het gaat om de binnenkant
van deze apparaten. Wie weet vind je het wel zo leuk dat je bij ons een baan als Witgoed
Monteur of Bruingoed Monteur aanneemt.
Magazijn (VMBO/MBO) - 2x
€250 br/mnd o.b.v. 38 uur per week
Voor het magazijn zijn wij op zoek naar twee meewerk stagiairs. Je leert orders
picken, controleren op binnenkomende goederen en alles over recycling. We leren je hoe het
administratieve proces werkt bij ons in het magazijn. Ook maak je kennis met
veiligheidsmaatregelen en opslagvoorwaarden van gevaarlijke stoffen.
Administratie (MBO)
€250 br/mnd o.b.v. 38 uur per week
Op de afdeling administratie hebben wij plaats voor één stagiair op MBO niveau, die het
(financieel) administratieve vak wil leren. Crediteuren, debiteren, factureren etc., het komt
allemaal voorbij als je bij ons stage komt lopen.
Junior Accountmanager (MBO)
€250 br/mnd o.b.v. 38 uur per week
Op de afdeling commercie zoeken wij een gemotiveerde stagiair. Wij bieden je een stage
waar je jezelf commercieel kunt ontwikkelen en ervaring op kunt doen. Je gaat

ondersteunende sales activiteiten verrichten gericht op zakelijke verkoop, zoals het opstellen
van offertes, beantwoorden van sales gerelateerde telefoontjes of nabellen van mailings.

Wat kun jij verwachten als stagiair bij Strijbosch BV?
Voor alle stageplaatsen geldt dat wij jou bieden:
 Een gezellig team dat bereid is kennis met je te delen;
 Een dynamische werkomgeving met ruimte om je te ontwikkelen;
 Doorgroei mogelijkheden naar een baan in de toekomst;
 Een stagecoördinator die je gedurende je stage begeleidt;
 190 uur verlof per jaar o.b.v. een fulltime stage;
 Bedrijfskleding indien de afdeling dit verlangt.
 Stagevergoeding.
Jouw profiel:
 Je bent communicatief vaardig, collegiaal en service gericht;
 Je volgt een opleiding passend bij de stage;
 Je bent bereid tijdens het leren mee te werken aan het succes van Strijbosch.
 Strijbosch wil je echt wat leren en daar ook de tijd voor nemen. Daarom geven wij
de voorkeur aan een stage die 3 maanden of langer duurt bij gemiddeld 24 uur
per week. Maar een kortere stage is ook bespreekbaar.
Heb je interesse om je stage bij Strijbosch door te brengen, neem dan contact op met de
afdeling HR op telefoonnummer 0412 232 923 of stuur je CV en motivatie naar
hr@strijbosch.nl.

