Stageopdracht
GTL-Europe Controls BV

Ontwikkelen calculatie en werkvoorbereidingtool voor
de verwerking van standaard machinebesturingen.

Opdrachtomschrijving:

GTL-Europe:

Tijdens je stage maak je onderdeel uit van
de afdeling Controls. Om snel te kunnen
inspelen op de vragen van onze klanten en
onze afdeling verkoop, ga je een calculatieen werkvoorbereidingstool in Microsoft
Excel ontwikkelen, waarmee we in enkele
stappen de calculatie en werkvoorbereiding
van onze standaard machinebesturingen
kunnen verwerken. Indien er voldoende tijd
over is, ga je deze tool vervolgens koppelen
aan ons ERP-software.

GTL-Europe ontwerpt en bouwt hoogwaardige producten op het gebied van
compostering en champignonteelt. Het
kan hierbij gaan om losse componenten,
maar ook om omvangrijke turnkey
projecten. Met ruim 90 medewerkers
verdeeld over 4 werkmaatschappijen
en een wereldwijde klantenkring is
GTL-Europe één van de grotere spelers in
deze internationale en groeiende markt.

Achtergrond informatie:
In de huidige werkwijze wordt de calculatie
en de werkvoorbereiding per project
gedaan. Dit proces is zeer tijdrovend. De
onnodig hoge arbeidskosten in de kostprijs,
drukken de winstgevendheid. In de
komende jaren willen we investeringen
doen om de winstgevendheid voor de
producten te waarborgen en te vergroten.
Dit houdt in dat we meer moeten gaan
automatiseren.

Ons aanbod:
Een inspirerende en dynamische stage
binnen een internationaal georiënteerd
bedrijf, waarin techniek en klantgerichtheid hand in hand gaan. Je
werkplek bevindt zich op kantoor bij de
afdeling Controls. Uiteraard bieden wij
tevens een passende stagevergoeding.

Geïnteresseerd?

Jouw profiel:
Je volgt een opleiding Mechatronica en kunt
(zeer) goed overweg met Microsoft Excel.
Ervaring met een elektrotechnisch tekenprogramma is een pre, maar is niet
noodzakelijk. Je houdt van aanpakken en
bent een sociaal persoon.

Stuur dan je motivatie met CV naar:
GTL-Europe Engineering BV
t.a.v. afdeling P&O, mevr. F. Boll
Hudsonweg 2
5928 LW Venlo
of per mail naar:
vacature@gtl-europe.nl
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