
 
 
 

 
 

Meewerkstage CI bij afdeling Spuitgiet 
 
Wavin levert wereldwijd innovatieve oplossingen voor bouw en infrastructuur. Met meer dan 
60 jaar expertise wil het bedrijf enkele van de grootste uitdagingen in de wereld aangaan: 
veilige en efficiënte watervoorziening, betere sanitaire voorzieningen en hygiëne, 
klimaatbestendige steden en betere bouwprestaties. Wavin wil bijdragen aan positieve 
veranderingen in de wereld en doet dat door het bouwen van gezonde, duurzame 
omgevingen. Het hoofdkantoor van Wavin wereldwijd is gevestigd in Amsterdam.  
De vestiging van Wavin Nederland B.V. bevindt zich in Hardenberg. 
 
Wavin Nederland B.V. heeft ongeveer 385 medewerkers, verdeeld over de hoofdvestiging 
in Hardenberg en 15 filialen verspreid over Nederland. 
 
De stage 
Je bent onderdeel van het spuitgietteam en werkt voor de productiemanager spuitgiet. Daarnaast 
word je begeleid door het CI team in de projectaanpak, CI methodieken en schoolopdrachten. 
Samen met het spuitgiet team bepaal je hoe de ideale control room eruit ziet en maak je een 
mijlpalenplan om dit te realiseren. Daarnaast zet je in dit plan de eerste uitvoeringsstappen, zodat 
aan het eind van je stage de basis staat. Ondertussen werk je aan een pilot op 1-2 machines om 
kritische parameters vanaf deze control room te volgen en te beheersen met behulp van statische 
proces controle.  Hierbij gebruik je input van het spuitgietteam en het CI team. Jouw opgedane 
kennis en ervaring borg je in instructie/trainingsdocumenten en draag je voor het eind van de 
stage over aan het team.  
 
Opdracht  
Jouw opdracht binnen deze stage is het inrichten van een pilot control room binnen de 
spuitgietafdeling. 
 
Profiel 

• HBO opleiding technische bedrijfskunde of aanverwant 
• Je hebt de wil om je te verdiepen in de basiskennis van statistiek (bijvoorbeeld omdat 

je een minor proces optimization / green belt wilt gaan doen) 
• Je herkent je in de termen teamspeler, communicatief, creatief en resultaat gedreven 

 
Ons aanbod 
Wavin onderschrijft het belang van diversiteit met meer dan 12.000 medewerkers in 40 landen. 
We bieden een cultuur van samenwerking en ondersteuning waarbinnen we onze medewerkers 
uitdagen om hun talenten te ontwikkelen. Naast het werken in een professionele en internationale 
omgeving, bieden we een leuke stagevergoeding van €400,00 per maand voor HBO studenten 
op basis van fulltime meewerken. 
 
Organisatie 
Wavin maakt deel uit van Orbia, een gemeenschap van bedrijven die met elkaar verbonden zijn 
door een gemeenschappelijk doel: het leven over de hele wereld verbeteren. Orbia heeft ruim 
22.000 medewerkers wereldwijd en samen dragen we bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen 
van de VN. Dit doen we door onze kennis, middelen en ideeën in te zetten om duurzame 
oplossingen te bieden.      
 
Contact 
Mocht je vragen hebben of meer willen weten, neem dan contact op met Eddy Gerritsen, 
Unitleider Spuitgiet, via: +31 6 22078548. Om te solliciteren stuur je jouw motivatie en CV naar 
sollicitaties.nl@wavin.com o.v.v. WNL – CI Spuitgiet.   
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