
 
 
 
 
 
 
 
Koninklijke Peijnenburg, onderdeel van Lotus Bakeries N.V. is een zeer succesvolle levensmiddelenfabrikant van 
kwalitatief hoogstaande consumentenproducten. Het bedrijf produceert o.a. ontbijtkoek en luxe koeken onder de 
merken Peijnenburg, Snelle Jelle, Wieger Ketellapper, Echte Enkhuizer en Lotus. Daarnaast zijn wij ook sterk 
vertegenwoordigd in de Verantwoorde Tussendoortjes met onze merken Nakd, BEAR, Urban Fruit en TREK.  

 
Voor het hoofdkantoor in Geldrop zijn wij op zoek naar: 

 

Stagiair Logistiek  
32-40 uur per week  

 
 
Deze smaken hebben wij te bieden: 
Als stagiair Logistiek maak je kennis met de Supply Chain binnen een innoverend en succesvol bedrijf. Vanaf 
Demand Planning tot en met de levering van onze producten aan het DC van onze klanten. Je hebt contact met 
alle afdelingen en locaties; van onze productielocaties in Geldrop, Sintjohannesga en Enkhuizen tot en met de 
Marketing en Sales afdelingen. Ook schakel je met onze logistieke dienstverlener die verantwoordelijk is voor de 
Warehousing en transport van onze producten naar de klant.  
 
Naast deze werkzaamheden krijg je de mogelijkheid om interessante engineering projecten op te pakken en 
zelfstandig uit te werken. Denk hierbij aan het verbeteren van het logistieke proces tot meer efficiency/besparing 
in de keten.  
 
De stage is een meewerkstage, maar er is ruimte voor het uitvoeren van een (eind)opdracht. Je werkt minimaal 
vier dagen per week mee aan in het operationeel proces en de verschillende projecten, de overige dag kun je 
eventueel besteden aan je eigen opdracht. Daarnaast zal je back-up zijn van onze Goederenstroom Coordinator.  
 
Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:  

• Je bent bezig met een HBO opleiding of je hebt je MBO opleiding onlangs afgerond 

• Je bent analytisch, werkt zelfstandig, bent kritisch en je denkt klantgericht 

• Je manier van werken is gestructureerd en je laat zien dat je een echte doorzetter bent 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse in zowel woord als geschrift 

• Kennis van MS Office en ervaring met SAP is een pré 

• Je bent minimaal een half jaar beschikbaar, vanaf augustus of september. 
 

 
Wat voor ons gesneden koek is. 
Een dynamische werkomgeving met een informele en open sfeer. Je krijgt een kijkje in de keuken van alle 
facetten van logistiek in een dynamisch en innovatief bedrijf. De werknemers zijn echte doorzetters met een 
nuchtere houding een een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast krijg je reiskostenvergoeding (indien niet 
in het bezit van een OV) en een stagevergoeding. 
 
Enthousiast? 
Word jij razend enthousiast van deze vacature en ben je op zoek naar een unieke stageplek, die jou de 
mogelijkheid biedt om op een logistieke afdeling in een FMCG omgeving ervaring op te doen? Solliciteer 
dan nu door je brief en CV te sturen naar recruitment@peijnenburg.nl  
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