
Gebruik toch je verstand!
VBV elektro en kunststof is een kwalitatief technisch hoogstaand bedrijf met een innovatief, meedenkend en 
oplossingsgericht karakter in de regio Uden. VBV is zowel lokaal als internationaal actief in de industriële 
automatisering, elektro- en kunststoftechniek. Met onze honderd medewerkers werken we dagelijks aan de 

meest uiteenlopende en uitdagende technische projecten.

Stage:
inrichten en 

implementeren 
medewerkers 

applicatie

Wie zoeken we?
Heb jij passie voor human resource management, 
bedrijfskunde, communicatie en digitale oplossingen? 
Dan is onze stageopdracht voor het inrichten van onze 
nieuwe medewerkers applicatie zeker iets voor jou! 

Wat is de opdracht?
De bestaande mobiele applicatie die wij aangeschaft 
hebben wordt tijdens jouw stage door jou ingericht. 
Met de app willen we de samenwerking tussen 
kantoor en werkvloer bevorderen. Daarnaast draagt 
de app bij aan de wisselwerking tussen verschillende 
afdelingen en wordt de app een uithangbord voor onze 
bedrijfscultuur. In de app zullen onder andere het 
personeelshandboek, onze interne communicatie zoals 
nieuwsberichten en social media posts, vordering van 
de voortgangsgesprekken en een smoelenboek worden 
geïmplementeerd. 

Wat is jouw rol?
Jouw opgedane kennis en persoonlijk inzicht helpen 
bij het inrichten van de app. Je speelt een belangrijke 
rol in ons team en draagt verantwoordelijkheid over 
het inrichten van de app. Als enthousiaste stagiaire 
leer je alles over verschillende onderwerpen op het 
gebied van HRM, communicatie, digitale oplossingen en 
bedrijfsprocessen. De app wordt jouw pronkstuk waar je 
trots op kan zijn! 😎
 

Wat verwachten wij van jou?
• Je volgt de (HBO) opleiding HRM, bedrijfskunde of   
   communicatie (of een aanverwante opleiding).
• Je bent in staat om zowel in teamverband als zelfstandig te    
   werken, je kan omgaan met de vrijheid die je van ons krijgt       
   en daarnaast heb je goede communicatieve vaardigheden. 
• Je hebt interesse in HRM, bedrijfskunde, communicatie en  
   digitale oplossingen. 
• Kennis van digitale applicaties is een must. We verwachten  
   niet dat je een complete ICT-nerd bent (😉) maar enige  
   kennis van applicaties, smartphones, social media en   
   computers is wel handig.
• Je bent vanaf medio september voor plusminus twintig  
   weken drie tot vijf dagen in de week beschikbaar. De stage    
   kan zowel als stageplaats of stageopdracht uitgevoerd   
   worden.

Wat hebben wij jou te bieden?
• Een uitdagende en veelzijdige stage.
• Een prettige werk/leer sfeer in een groeiend familiebedrijf.
• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en om te leren van    
  de kennis in onze organisatie.
• Uiteraard bieden wij een passende stagevergoeding. 

Zin om ons team te komen versterken? 
Stuur een berichtje met je motivatie naar vacatures@vbv.nl, 
of verzin een creatieve manier om te solliciteren!

Slim gemaakt.
Goed bedacht.
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