Stage lopen
bij Lan Handling Technologies
Boost jouw carrière in de techniek!
Standplaats: Berkel-Enschot

Jouw eigen miniproject binnen
Lan Handling Technologies!
Wij zoeken enthousiaste stagiaires die de opleiding Mechatronica, Elektronica of
werktuigbouwkunde volgen. Wij zijn op zoek naar de studenten die het leuk vinden om met hun
handen te werken en die enthousiast worden van het werken in teams, want bij Lan sta je er niet
alleen voor!

Onze stageopdrachten:
Robottool

Shuttle

Werkzaamheden: Mechanisch, elektrisch
en pneumatisch

Werkzaamheden: Mechanisch, elektrisch
en pneumatisch

Doel: Deze tool kan producten oppakken
door middel van vacuüm. Daarnaast kan
hij met de grippers die aan de zijkant van
de tool gemonteerd zijn een volledige tray
oppakken.

Doel: Een shuttle zorgt ervoor dat stacks
(stapels met productdragers) worden
opgehaald bij een bepaalde kettingbaan
en naar de ketel worden getransporteerd.
Door middel van een tong worden de
stacks in de ketel geplaatst.

Naast het monteren van deze tool zul je
hem ook daadwerkelijk onder de robot
monteren en mag je de robot bewegen
door middel van de pendant.

Naast het monteren van deze shuttle zul
je hem ook daadwerkelijk in de lijn
plaatsen, zodat je het proces van het
begin tot het einde meemaakt.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?
Je komt s ’ochtends binnen en aan de hand van de planning weet je op welk project je ingezet
wordt. Samen met de projectmonteur ga je kijken welke werkzaamheden er die dag allemaal
uitgevoerd moeten worden. Samen bekijk je wat er allemaal haalbaar is voor de planning van
vandaag. Je gaat lekker aan het werk en voordat je het in de gaten hebt is het al tijd voor de lunch!
Na de lunch zit je kort in het montage overleg en daarna bespreek je de voortgang van afgelopen
dagen met je begeleider. Nu ga je weer lekker verder waar je mee bezig was en voordat je het weet
is de dag alweer voorbij. Lekker genieten van je avond met de gedachte dat je morgen weer verder
mag met die gave werkzaamheden die je nog af moet maken.

Jouw profiel
Wij zijn op zoek naar derde- of vierdejaars BOL 4 studenten die de basisprincipes van
mechatronica (tekeninglezen 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 Nederland: Halfweg en Berkel-Enschot. In Berkel-Enschot
maken we technische oplossingen voor gesteriliseerde product handling.
• In totaal werken er bij ons zo’n 130 mensen, verspreid over de twee vestigingen.
Meer weten? Check onze website.

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

