Stage lopen bij
Lan Handling Technologies
Boost jouw carrière in de techniek!
Standplaats: Halfweg

Jouw eigen miniproject!
Volg jij de opleiding Werktuigbouwkunde, Mechatronica of Elektronica? En
vind jij het leuk om met je handen te werken en word je enthousiast van het
werken in teams? Dan hebben we een match!

Een greep uit onze machines
1. Palletiser
Deze indrukwekkende robot laadt met hoge
snelheid dozen op pallets. De dozen worden
geformeerd en vervolgens met een
vacuümgripper opgepakt door de robot.
Het is aan jou om samen met het
projectteam de modules mechanisch op te
bouwen. Daarna wordt er een productielijn
gevormd van alle modules die ook elektrisch
en pneumatisch aangesloten moet worden.
2. Crate Erector
Deze machine voert stapels ingevouwen
kratjes in en aan de andere kant
uitgevouwen kratjes uit. Een mooie machine
met veel techniek in een kleine ruimte.
Om deze machine optimaal te laten
presteren is het de uitdaging om hem juist af
te stellen. Het geeft een kick wanneer je dit
lukt en de kratjes er op hoge snelheid zonder
fouten uit komen.

Hoe ziet jouw stagedag eruit?
’s Ochtends bespreek je met de projectmonteur welke werkzaamheden je
vandaag gaat uitvoeren. Vorige week heb je een machine mechanisch
opgebouwd in de modulebouw. Dit heb je gedaan aan de hand van een
tekeningenpakket dat is gemaakt door onze eigen engineers. Vandaag werk
je in de samenbouw. Je bouwt samen met het projectteam de productielijn
op in onze hal. Zijn alle machines achter elkaar opgesteld en elektrisch en
pneumatisch aangesloten? Dan brengen jouw softwarecollega’s de lijn tot
leven! Nu begint de testfase en wordt de lijn verder afgesteld en
geperfectioneerd door jou, zodat de machine voldoet aan alle wensen van de
klant.
Iedere fase kent zijn eigen uitdaging die jouw werkdagen bij Lan afwisselend,
leerzaam en spannend maken. Hierdoor zijn wij ervan overtuigd dat we jou
een hele gave stage kunnen aanbieden, de vraag is: can you handle it?

Jouw profiel
Wij zijn op zoek naar derde- of vierdejaars BOL 4-studenten die de
basisprincipes van Mechatronica (tekening lezen, zowel mechanisch als
elektrisch) beheersen. Dit omdat je dan al extra bagage hebt waardoor wij jou
op extra leuke klussen kunnen plannen. Denk hierbij aan tripjes naar het
buitenland met onze servicemonteur óf met een van onze projectmonteurs.

Waarom stage lopen bij Lan?

€375 bruto per
maand en
reiskosten
op basis van 5
dagen per week

Begeleiding
van ervaren
monteurs
En ruimte voor
eigen initiatief

Je eigen
gereedschapskist
die je na je stage
mag houden

Tripje naar
het
buitenland
Op locatie bij
de klant

Over Lan Handling Technologies
Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerp, de constructie, samenbouw en
installatie van handling- en end-of-line (robot)oplossingen. Dat doen we voor
grote internationale klanten (Mars, Nestle, Bonduelle, Del Monte en meer) in
de voedingsindustrie. Wereldwijd hebben we meer dan 500 systemen
geïnstalleerd. Klanten kunnen bij ons terecht voor specifieke oplossingen, op
basis van gestandaardiseerde technologie.
Goed om te weten:
• We zijn onderdeel van het beursgenoteerde Hydratec Industries, met
een focus op de markten Agri & Food, Automotive en Health Tech.
• We hebben twee vestigingen: in Halfweg en Berkel-Enschot.
• In totaal werken er bij ons zo’n 130 mensen, verspreid over de twee
vestigingen.
Meer weten? Check onze website: www.lanhandling.com

Solliciteren? Of meer weten?
Stuur je vragen of cv en motivatie naar hr@lanhandling.com. Tot binnenkort!

