
 
 
 
 
 
 
 
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 de productielocatie Geldrop zijn wij op zoek naar een: 

 

Stagiair Logistiek en Productie 
  

 
 
Deze smaken hebben wij te bieden: 
Als stagiair Logistiek en Productie maak je kennis met de Supply Chain binnen een innoverend en succesvol 
bedrijf. Je brengt o.a. met behulp van werkplekanalyses het proces rondom productie-/ personeelsplanning en 
logistieke afhandeling in kaart en komt met aanbevelingen hoe werkzaamheden en/of processen efficienter 
ingericht kunnen worden. 
 
Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:  

• Je bent bezig met een HBO opleiding b.v. in de richting Technische Bedrijfskunde 

• 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 

• Je beheerst de Nederlandse in zowel woord als geschrift 

• Je hebt kennis van MS Office  

• Je zoekt een stage voor minimaal 20 weken. 
 

 
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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