
 
 

Technische Dienst stage bij Farm Dairy 
 

Wil jij stagelopen bij een van de nieuwste en modernste zuivelfabrieken van Nederland? Ben jij 
beschikbaar vanaf augustus of september? Dan ben je bij Farm Dairy aan het juiste adres! Wij 
bieden jou een uitdagende stage waar geen enkele dag hetzelfde zal zijn.   

 

Waar kom je stagelopen? 
Je gaat stagelopen op de afdeling TD, welke onder leiding staat van de Engineer & Maintenance Manager, 
met verschillende functies; bestaande uit Facilitair Manager, Maintenance Planners, Technische Inkoper, 
Onderhoudsmonteur, (Allround) Storingsdienstmonteurs en een Maintenance Engineer E&I. Op de TD 
afdeling van Farm Dairy heerst een ‘no-nonsense’ cultuur, de lijnen binnen de afdeling (en de organisatie) 
zijn erg kort, jij bent dus niet bang om te zeggen waar het op staat. Als TD stagiair(e) bij Farm Dairy zal jij je 
(voornamelijk) bezighouden met het onderstaande project, het is jouw taak om dit tot een succes te 
brengen. Spreekt dit jou aan? Lees dan vooral verder!  
 

Wat ga je doen? 
Tijdens jouw stage zal je aan de slag gaan met het opzetten van een autonoom onderhoudsplan binnen de 
productieafdeling van Farm Dairy. Je gaat onderzoeken welke onderhoudsmodellen in de praktijk gewenst 
en welke al aanwezig zijn. Daarnaast bouw je deze plannen verder uit op basis van de bestaande en 
nieuwe onderhoudsmodellen. Je komt met verbetervoorstellen hoe wij deze kunnen implementeren en hoe 
dit er in de praktijk uit zal zien. Daarnaast maak je verschillende templates waar de basis wordt gelegd voor 
de uitvoering van de werkzaamheden en/of een eventuele uitbreiding. 

 

Jij bent  
▪ Een HBO student in de richting van Werktuigbouwkunde, AOT of Technische Bedrijfskunde; 
▪ Beschikbaar vanaf augustus of september; 
▪ Enthousiast en gemotiveerd; 
▪ Zelfstandig; 
▪ Proactief. 

 

Wat krijg je ervoor terug? 
Wanneer je als TD stagiair(e) aan de slag gaat bij Farm Dairy krijg je er ongetwijfeld een erg leuke 
stageperiode voor terug, hier komt uiteraard ook een passende stagevergoeding bij kijken. Daarnaast kom 
je in een gezellig team terecht waar naar elkaar wordt geluisterd en waarvan je erg veel kunt leren. 
 

Enthousiast, gemotiveerd en betrokken zijn, daar draait het om. 

 

 

Nieuwsgierig geworden?  
Kijk dan vooral eventjes rond op onze website; www.farmdairy.com. Daarnaast ontvangen we graag je 
motivatie en CV via marko.de.vos@farmdairy.com 
 
 

 

http://www.farmdairy.com/



