
 

Technische Dienst stage bij Farm Dairy (BBL)  

  

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 Engineering & Maintenance  

Manager, met verschillende functies; bestaande uit  Facilitair Manager, Maintenance Planners, Technische 

Inkoper, Onderhoudsmonteur, (Allround) Storingsdienstmonteurs en een Maintenance Engineer E&I. Jij zult 

je met name in de fabriek bevinden, waar je de rechterhand bent van de onderhoudsmonteurs. Meer weten? 

Lees dan vooral verder!   

  

Je zult ongeveer vier dagen in de week onze Technische Dienst komen ondersteunen. Tijdens deze dagen 

sta je onder de leiding van je eigen vakmaninstructeur die jou zal begeleiden tijdens je stageperiode. Je zult 

met name werkzaamheden in de fabriek gaan verrichten op gebied van autonoom onderhoud en storingen 

aan diverse vulmachines, verpakkingsmachines en blaasmachines.  

  

Jij bent   
▪ Een MBO (BBL) niveau 3 of 4 student in de richting van Mechatronica of Allround Operationeel 

Technicus;  

▪ Beschikbaar vanaf augustus of september;  

▪ Nieuwsgierig naar wat het vak te bieden heeft;  

▪ Iemand met oog voor detail;  

▪ Een snelle leerling;   

▪ Bedachtzaam.   

 

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  
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