
 
 

Afstudeeropdracht Duurzaamheid 

 
(HBO chemie, biotechnologie of bio-informatica) 

 
 

Afstuderen bij een van de modernste zuivelfabrieken van Nederland  
Studeer jij in de richting van chemie, biotechnologie of bio-informatica en ben je op zoek naar een 
uitdagende HBO afstudeerstage op het gebied van Duurzaamheid? Voor het aanstaande semester 
hebben wij onderstaande stageplek beschikbaar op onze afdeling Kwaliteit & Technologie. 
 

Stageopdracht Duurzaamheid  
Wij zijn op zoek naar een afstudeerder die bij ons mee wil werken en onderzoek wil doen. Het 
afgelopen jaar zijn wij begonnen aan een project waarbij de footprint van Farm Dairy zal worden 
bepaald. Inmiddels is de basis gelegd door de scope 1 en 2 footprint over 2018, 2019 en 2020 te 
bepalen. De volgende stap is onze footprint in scope 3 vast te stellen. Van jou als stagiair verwachten 
wij dat je de huidige situatie in kaart brengt. Ook ga je onderzoeken waar er bij de hoofdcomponenten 
ruimte is voor verbetering en wat daarvan de mogelijkheden en kosten zijn. Tijdens deze stage zal er 
ook ervaring worden opgedaan met het gebruik van het Ecochain pakket voor de calculaties.  
 
Bij Farm Dairy werken we aan het opstellen van een duurzaamheidsstrategie en bijbehorende 
roadmap en we zullen jouw bevindingen hierin meenemen. 

 

Wie zoeken we? 
Voor het invullen van deze stageplek zijn wij opzoek naar iemand die: 

- De Nederlandse taal goed beheerst, zowel mondeling als schriftelijk; 

- Over goede communicatieve vaardigheden beschikt om op alle niveaus van de organisatie en 

daarbuiten informatie te verzamelen; 

- Fulltime beschikbaar is. 

Wat bieden we? 
- Een leuke, leerzame stageplaats; 

- Flexibele werktijden, start tussen 8-9u met gemiddeld 8 uur per dag; 

- Vakantie of verlofdagen in overleg; 

- Een stagevergoeding van € 350 bruto per maand. 

 

Reageren 
Ben jij of ken jij iemand die deze stageplek op het lijf geschreven is? Laat het ons weten.  
Reacties en vragen kunnen worden verstuurd naar HR@farmdairy.com of bel via 0320-267880. 
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