Opdrachtgever:
Gemeente:
Niveau:
Vakgebied:
Soort Stage:
Stagevergoeding:
Periode:

Essity Products Cuijk B.V.
Cuijk
HBO
Werktuigbouwkunde of Technische Bedrijfskunde
Stage-opdracht
Ja
6 maanden

Essity is een toonaangevend wereldwijd opererend hygiëne- en gezondheidsbedrijf. We
ontwikkelen, produceren en verkopen personal care- en tissueproducten. Onze verkoop
vindt plaats in ongeveer 150 landen via een aantal sterke en toonaangevende merken,
als TENA, Tork, Libero, Libresse, Lotus, Tempo en Leukoplast. Voor meer informatie,
bezoek www.essity.com.
Essity Cuijk
Onze vestiging in Cuijk is een productielocatie. Met zo’n 270 medewerkers recyclen,
produceren en verwerken we hier papier tot tissueproducten zoals toiletpapier,
keukenpapier, poetspapier en servetten.
De stage-opdracht
Binnen de afdeling Papermill in Cuijk worden een aantal geavanceerde
recycleproductielijnen omgebouwd en ge-update met nieuwe technologieën. Voor deze
lijnen moet een uitgebreid onderhoudsplan opgesteld worden. Denk hierbij aan:
·

·
·
·
·

Het schrijven en implementeren van het onderhoudsplan in SAP aan de hand van
documentatie van de leveranciers. Je kijkt kritisch naar adviezen van de
leverancier en gebruikt jouw technische kennis en de input van de operators en
technische collega’s om tot een optimaal onderhoudsplan te komen;
Inventariseren en archiveren van de documentatie van nieuwe machines;
Inventariseren en prioriteren van reserve-onderdelen. Door middel van historische
gegevens, verzamelen van input van collega’s en door je te verdiepen in de
nieuwe machines stel je de juiste voorraden vast;
Opstellen en inventariseren van standaard werkinstructies (SOP's) en je denkt
mee over het trainen van operators en monteurs;
Het maken van een Cleaning, Inspection en Lubrication-plan (CIL). Je bekijkt
welke plannen er al zijn en wat er toegevoegd of gewijzigd moet worden.

Wat verwachten wij van jou:
· Je bent een hbo-student, richting werktuigbouwkunde of technische bedrijfskunde
· Je bent zelfstandig, gemotiveerd en leergierig
· Werken met MS Office is voor jou vanzelfsprekend
· Kennis van SAP Plant Maintenance is een pré
Wat bieden wij jou?
Een interessante en uitdagende stage-opdracht binnen een internationaal
vooruitstrevend productiebedrijf. De cultuur binnen onze organisatie is open en
toegankelijk. Onze values & beliefs zijn: ‘Commited’ om uitstekende resultaten te
leveren, We ‘Care’ voor onze klanten, consumenten, het milieu en elkaar, We hebben
‘Courage’ om leiding te nemen en tot slot We ‘Collaborate’ tussen teams, functies en
business.
De stageperiode is circa zes maanden. Het aantal dagen per week is bij voorkeur vijf. Je
ontvangt een stagevergoeding van 340 euro bruto per maand als je fulltime beschikbaar
bent.
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