
 
 

 
 

Afstudeerstage / meewerkstage Operation Management 
Fulltime 

 

 

Onze organisatie  
M&G Group staat in de top 10 van de meest succesvolle MKB bedrijven in de Nederlandse maakindustrie en is 

internationaal marktleider op het gebied van rookgasafvoer- en luchtdistributiesystemen. In de afgelopen tien jaar is 

M&G Group uitgegroeid tot een internationale organisatie, bestaande uit tien locaties verspreid over meerdere landen 

in Europa met ruim 600 medewerkers. De producten worden vervaardigd in eigen moderne productiefaciliteiten. 

 
Omschrijving 
Tijdens je stage ga jij je bezighouden met het ontwikkelen en implementeren van diverse Lean methodieken. Het doel is 

om een volgende stap te zetten in het professionaliseren van ons productieapparaat. Een belangrijk onderdeel hiervan is 

het opzetten van OEE-metingen in onze productieomgeving. Dit doe je onder andere door de kritische werkplekken in 

kaart te brengen te monitoren. Vervolgens adviseer jij ons hoe wij onze productiecapaciteit kunnen verbeteren en zet je 

hier de eerste stappen in. Afhankelijk van de opdrachtomkadering vanuit je opleiding krijg je ook de kans om jouw 

advies te implementeren. 

 

Wat vragen wij? 
 Je bent per september, oktober of november op zoek naar een afstudeerstage of meewerkstage vanuit de HBO-

opleiding Technische Bedrijfskunde of MER met afstudeerrichting operations management  

 Je hebt uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en beschikt daarbij over een goede 

beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.  

 Je bent in staat om zelfstandig te werken 

 Je kunt goed samenwerken en bent in staat om te schakelen met verschillende partijen binnen de organisatie 

 Je bent communicatief vaardig en je durft vragen te stellen 

 Je bent in staat om praktische oplossingen te verzinnen 

 

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden jou een unieke kans om op verschillende niveaus kennis te maken met het reilen en zeilen binnen een van de 

succesvolste MKB-bedrijven van Nederland. 

 

Informatie en sollicitatie 
Sollicitaties kun je sturen naar Aldrik Bosma, HR Employee, a.bosma@mg-group.com. Voor meer inhoudelijke 

informatie met betrekking tot deze vacature kun je contact opnemen met Greetje Elsinga, Department Leader 

Production, g.elsinga@mg-group.com. 
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