Stage/afstudeeropdracht Van Zaal Transport
In het kort
Bedrijf: middelgroot transportbedrijf
Opdracht: optimalisatie huidig proces (exacte opdracht in overleg)
Eindproduct: adviserend rapport
Periode: in overleg
Over Van Zaal Transport
Van Zaal Transport is een middelgroot transportbedrijf dat sierteelt (gerelateerde) producten vervoert
in Nederland, België en delen van Duitsland. Voor bijna alle producten die wij vervoeren is versheid van
groot belang. Onze zeven crossdock- en veilinglocaties helpen hieraan mee door een korte
doorlooptijd te realiseren.
Ons unique selling point is de vooruitstrevendheid op het gebied van automatisering. Door constant in
ontwikkeling te blijven willen we intern meer voorspelbaarheid en een hogere efficiency realiseren en
extern voor klanten meer inzicht en gemak creëren.
Opdracht en eindproduct
De sierteeltsector is een sector die nooit stilstaat: processen draaien 7 dagen in de week dag en nacht
door. In deze branche is snel schakelen van groot belang. De markt is erg gevoelig voor
seizoensinvloeden, wat er voor zorgt dat ons eigen wagenpark in het hoogseizoen tijdelijk (meer dan)
verdubbeld.
Tijdens je stage maak je analyses, zoek je naar verbeteringen en geef je advies, waarbij je kijkt op zowel
strategisch als tactisch en operationeel niveau. Dit op basis van historische data, waarbij je rekening
houdt met seizoensinvloeden en trends in de markt. Je onderzoek gaat over het optimaliseren van
processen, zoals onze transportplanning, personeelsplanning, het efficiënter inzetten van resources of
managementprocessen. De exacte stageopdracht stellen we vast in overleg. Je eindproduct is een
adviserend rapport.
Wie zoeken wij?





3 of 4e jaars HBO student in de richting Logistiek
Jij bent zelfstandig, proactief en gemotiveerd
Jij bent analytisch sterk en communicatief vaardig
Je hebt affiniteit met sierteelt

Wat bieden wij jou?





Een informele werksfeer
Een stagevergoeding van € 800 bruto per vier weken (gebaseerd op 40 uur per week)
Flexibele uren
Een locatie die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer (bushalte Poelweg Uithoorn)
en – voor wie met de auto komt – gratis parkeren

Interesse?
Stuur je motivatiebrief en CV gericht aan de heer B van Vliet naar vacatures@vzt.nl.

