VACATURE

KAMV Stagiair(e)
Wij gaan voor de eerste plaats! Wij zijn een ambitieus familiebedrijf en gaan voor de Nr. 1 positie als leverancier
voor de laboratoria in de Benelux. Dit doen wij ‘simpelweg’ door te luisteren naar onze klanten, wij houden van
korte lijnen en persoonlijk contact, wij denken mee en ontzorgen onze klanten in de supply chain voor hun
laboratorium.
Wij kunnen alles leveren voor ieder laboratorium, denk daarbij aan Apparatuur en Benodigdheden, maar ook
Chemicaliën. Wij hebben namelijk een eigen laboratorium waar we voor klanten reagentia kunnen produceren.
Ons bedrijf, gevestigd in Meppel, is de afgelopen jaren sterk gegroeid en nog steeds volop in ontwikkeling. Niet
alleen op het gebied van onze webshop waar al meer dan 90.000 artikelen te vinden zijn, maar ook op het gebied
van onze medewerkers. Wij zijn dan ook op zoek naar nieuw talent en hebben een mooie stage opdracht voor jou
op onze afdeling Kwaliteit, Arbo, Milieu en Veiligheid (KAMV).
Wat ga je doen?
Je zal je samen met de veiligheidsadviseurs bezighouden met het waarborgen van het kwaliteits- &
veiligheidsbeleid binnen Boom. Geen dag is hetzelfde, volop afwisseling, je onderhoudt contact met alle
afdelingen, zowel Kantoor als Warehouse als ons eigen Laboratorium.
Je zal kennis van gevaarlijke stoffen opdoen, je begint dan ook met een interne opleiding veilig werken met
gevaarlijke stoffen. Na afloop van je stage lever je een mooie onderzoeksrapportage op waarin je samen met de
veiligheidsadviseurs de invoering van de UFI regelgeving binnen Boom in kaart hebt gebracht, daarnaast heb je
waardevolle kennis opgedaan van Opslag (PGS15), ISO9001 en ISO14001, afhandeling van productspecificaties,
(M.)S.D.S-en (veiligheidsinformatiebladen) en AC's (analysecertificaten) van producten geproduceerd onder ons
eigen label.
Wat vragen wij van jou?
• Ambitie om tijdens je stage kennis en ervaring op te doen in de wereld van de Chemie en Laboratoria.
• Je bent nieuwsgierig en proactief.
• Je volgt een Hbo-opleiding die aansluit op de stageopdracht die we voor je hebben op onze KAMVafdeling.
• Goede communicatieve vaardigheden.
• Je kan goed plannen en organiseren;
Wat bieden wij jou?
• De bijzondere en mooie wereld van de laboratoriumtechniek.
• Een diversiteit aan klanten.
• Maandelijkse een uitgebreide lunch samen met je collega’s van andere afdelingen.
• Dagelijks vers fruit.
• In de pauzes een fanatiek potje tafelvoetbal of pingpongen met je collega’s.
• Een informele en fijne werksfeer waarin iedereen elkaar kent.
• De mogelijkheid om mee te werken aan het bedenken van vernieuwingen en verbeteringen.
Reageren?
Lijkt het je leuk om kennis te maken met en stage te lopen bij onze mooie organisatie? Mail dan jouw motivatie en
CV naar hr@boomlab.nl t.a.v. afdeling HR. Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Maarten
Kerkhoven, KAMV tel. 0522-268772.

