(Afstudeer-)stage CRS Corporate Social Responsibility
Locatie:

Beekbergen

Branche:

Internationaal technische import- &
groothandel in verspanende gereedschappen

Dienstverband:

stageovereenkomst, uren in overleg

The world we want tomorrow, starts with how we do business today!
Wil jij je tijdens jouw (afstudeer-)stage verder verdiepen in het thema Corporate
Social Responsibility / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Lees dan
snel verder.

Van Ommen bv
Van Ommen bv (60+ fte, Beekbergen) is een internationaal familiebedrijf en groothandel in verspanende
gereedschappen (tappen, frezen en boren) richting de metaalwereld. Hoge kwaliteit, korte levertijden,
hoogwaardig technisch advies en een uitgebreid assortiment i.c.m. vakmanschap, visie en hard werken,
maakt dat ons bedrijf te boek staat als hét toonaangevende internationaal bedrijf in de verspanende
sector. Vanuit ons moderne bedrijfspand in Beekbergen richt Van Ommen zich op de professionele markt
(B2B en B2B2B) en via diverse kanalen (waaronder E-commerce) worden ruim 25.000 artikelen onder de
eigen merken Phantom en International Tools uit voorraad geleverd aan dealers in heel Europa. Als
organisatie zijn we ambitieus, óók als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Profiel
Corporate Social Reponsibility (CRS) of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), het wordt de
komende jaren alleen maar belangrijker. Wereldwijd neemt de aandacht toe voor sociale onderwerpen
zoals het klimaat, duurzaamheid en gelijke behandeling van mensen.

Om die reden wil Van Ommen inventariseren hoe onze (internationale) leveranciers er voorstaan op het
gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Wij zijn op zoek naar een HBO-stagiair die dit voor ons in kaart brengt door gedetailleerde informatie op te
halen bij onze supply chain partners. Hiervoor stel je een eigen questionnaire op en/of maak je
bijvoorbeeld gebruik van de Ecovadis-vragenlijst.
Thema’s zoals 1) milieu, 2) arbeid en mensenrechten en 3) duurzaamheid, komen hierbij sowieso aan
bod. Tijdens jouw onderzoek breng je alle informatie en data overzichtelijk in kaart. Kortom, een leuke
uitdagende opdracht waarbij je zelf vorm en uitvoering aan het onderzoek geeft. Uiteraard word je vanuit
Van Ommen ondersteund en begeleid door onze inkoopmanager en operations manager (tevens je
stagebegeleider).
Afhankelijk van je fase in de studie, kunnen we bovenstaand thema (in overleg) verder uitdiepen.
Wij bieden:
•
een collegiale, informele maar prestatiegerichte omgeving
•
ondersteuning en begeleiding
•
een veelzijdige stageplek met grote mate van zelfstandig- en verantwoordelijkheid
•
een stagevergoeding van € 500,= bruto bij 40 urige werkweek

Interesse in de Stageplek Duurzaam Verantwoord Ondernemen?
Wij ontvangen graag je aanmelding voorzien van CV voor 01-09-2022 t.a.v. Marieke Tijink
op m.tijink@vanommen.nl. Voor eventuele vragen kun je tevens bij Marieke terecht op
telefoonnummer: 055-5067623 (aanwezig op dins- woens- en donderdagen).

