STAGE OPDRACHT
LOCATIE: ZOETERWOUDE RIJNDIJK
Opdracht
Het in kaart brengen van normtijden van verspaningsorders d.m.v. het verzamelen van gegevens en
deze te analyseren. Het doel van deze opdracht is dat de werkvoorbereiders de gemiddelde
verspaningstijden kunnen toepassen in de voorcalculatie en zo een juiste prijsopgave richting de
klant kunnen maken.
Ben jij iemand die goed met cijfers overweg kan en een combinatie tussen kantoor en productie
interessant vindt? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Functie inhoud/taken:
 verzamelen van gegeven d.m.v. visuele beoordeling;
 gegevens analyseren;
 rapport schrijven met als einddoel de normbepaling.
Competenties:
 Oordeelsvorming,
Op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken.
 Kwaliteitsgerichtheid,
Hoge eisen stellen aan kwaliteit van producten en diensten en daarnaar handelen.
 Accuraat:
Binnen de normale tijd een taak correct en op de meest efficiënte manier voltooien.
Duur opdracht:
De duur van de opdracht is in overleg en kan een opdracht inhouden tussen de 10 en 20 weken.
De werkweek ziet er als volgt uit:
Maandag t/m donderdag van 8.00 – 16.40 uur en vrijdag van 8.00 – 13.00 uur. Dit bedraagt een
38 urige werkweek. Ook dit kan in overleg.
Vergoeding
Afhankelijk van de duur van de stageopdracht krijg je een stagevergoeding p.m. uitgekeerd plus een
netto reiskostenvergoeding.
Bedrijfsprofiel
Kasteel Metaal, gevestigd te Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn, is een toeleveringsbedrijf. Wij
leveren zowel eenmalig maatwerk als serie producten in staal en non-ferro materialen.
Voorbeeld van producten zijn frames en bordessen, onderdelen van melkrobots en onderdelen voor
de jachtbouw.
Kasteel Metaal heeft in totaal meer dan 70 gemotiveerde medewerkers. In de 90 jaar dat het
familiebedrijf bestaat is het onderscheidend vermogen vooral gelegen in goed vakmanschap in
combinatie met de modernste technieken zoals robot gestuurde laser / las- en zetmachines.
Kwaliteit en betrouwbaarheid hebben wij hoog in het vaandel staan.
Hetzelfde geldt voor de cultuur: een gezellige familiesfeer in een bedrijf waar men weet wat
aanpakken is.
Past deze stageopdracht bij jou?
Stuur dan een e-mail naar DOuwerkerk@kasteelmetaal.nl
Kasteel Metaal B.V
t.a.v. Danielle Ouwerkerk
Hoge Rijndijk 205
2382 AL Zoeterwoude-Rijndijk
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