
 
 

Afstudeeronderzoek procesoptimalisatie 

 
 

Ben jij de persoon die ergens zijn/haar tanden inzet en de onderste steen boven wilt halen? 

Dan kunnen wij jou een uitdagende afstudeerstage bieden! 

 

Omschrijving opdracht 

Binnen onze organisatie hebben wij een grote focus op de leverbetrouwbaarheid richting 

onze dealers. Om de klant zo optimaal mogelijk van dienst te zijn willen wij ons interne proces 

rondom de levering van onderdelen en accessoires nader bekijken. Wij zijn nu dus op zoek 

naar iemand die dit proces weet te doorgronden en dit zo efficiënt en optimaal mogelijk kan 

inrichten en beschrijven. Aan de hand van jouw analyse geef je concrete verbeterpunten met 

daarin jouw advies voor een procesoptimalisatie. Kortom: een uitdagende afstudeerstage 

waarbij je ervaring opdoet met verschillende bedrijfsprocessen.   

 

Beschrijving van het bedrijf 

Saris Aanhangers uit Hapert is sinds jaar en dag een begrip in aanhangwagens. Al sinds 1959 is 

het oer-Hollandse familiebedrijf een toonaangevende internationale speler die kwalitatieve 

en innovatieve oplossingen biedt voor elke gebruikersbehoefte. In een grote, moderne 

productieomgeving worden op topdagen 150 aanhangers geproduceerd, dóór en vóór 

vakmensen. Via een uitgebreid dealernetwerk worden de aanhangers in heel Europa 

verkocht. Met ijzersterke constructies, duurzame materialen en een gebruiksvriendelijke 

bediening zorgt het team van ongeveer 80 medewerkers er voor dat duizenden tevreden 

gebruikers dagelijks veilig en comfortabel de weg op gaan.  

 

Wat bieden wij:  

• Een plek met de juiste aandacht en begeleiding tijdens het uitvoeren van je opdracht; 

• Een afwisselde en uitdagende opdracht; 

• Een warme werkomgeving met fijne collega’s. Alles wat je van een familiebedrijf 

verwacht; 

• Uiteraard een goede stagevergoeding. 

 

 

 



 
 

Wie zoeken wij:  

• Je volgt een HBO opleiding in de richting van (Technische) Bedrijfskunde / Logistiek 

Management;  

• Het lijkt je een uitdaging om te helpen bij het opnieuw inrichten van het leveringsproces; 

• Kernwoorden die je omschrijven zijn o.a. resultaatgericht, zelfstandig en initiatiefrijk. 

 

Reageren: 

Ben jij de stagiaire die wij zoeken? Reageer dan snel. Je kunt solliciteren via 

j.chantrel@saris.net (Human Resources). Voor vragen kan je mailen naar 

r.vanderheijden@saris.net (Hoofd planning). 
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