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Profiel omschrijving Stagiair & Afstudeerder 
 

De functie  
 
Ben jij op zoek naar een leuke stage- of afstudeer plek? Wil jij de theorie omzetten in praktijkervaring? Lees 
dan snel verder! Als student bij VerAutomation krijg je alle ruimte om jezelf te ontwikkelen onder begeleiding 
van ervaren medewerkers. 
 
Ben jij een mbo of hbo student/afstudeerder en heb je een passie voor besturingstechniek, schakelen 
verdeeltechniek of PLC/SCADA applicaties? Bij VerAutomation kun je terecht voor de volgende stages; • 
Snuffelstage;  

• Mbo-stage (BOL);  
• Mbo-werkplek (BBL);  
• Hbo-meewerkstage;  
• Hbo-afstudeerstage.  

Als erkend leerbedrijf hebben wij alles in huis om je een goede begeleiding te bieden.  
 
Wat kun je van ons verwachten?  

• Je gaat werken in een enthousiast team met fijne collega’s;  
• Je wordt begeleid om jouw stage/afstuderen tot een goed eind te brengen; 
• Je krijgt een werkplek en alle middelen die je nodig hebt. 

 

Het perspectief 
 
Bij VerAutomation zijn er veel mogelijkheden om jezelf persoonlijk en zakelijk te ontwikkelen. We gaan samen 
kijken waar jouw ambities liggen en vervolgens stemmen we af hoe we daar invulling aan kunnen geven. Het is 
aan ons om jou hierin te faciliteren en aan jou om hiertoe het initiatief te nemen. Op die manier zorgen we er 
samen voor dat je aan leuke en uitdagende projecten kunt werken waarin je jouw talenten en ambities kwijt 
kan. Om dit te bereiken is het zaak dat we open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan. Dat vinden wij 
belangrijk, omdat wij ons goed beseffen dat de medewerkers van VerAutomation echt “het verschil maken”. 
Zij vormen immers het belangrijkste kapitaal van de organisatie. 
 

De organisatie 
VerAutomation is in 1996 opgericht en is specialist op het gebied van industriële automatisering en 
netwerken. Sinds januari 2022 is VerAutomation onderdeel geworden van Vinci ENERGIES. Met enthousiaste 
en betrokken werknemers werken we vanuit de vestigingen in Middelbeers en Andelst voor nationale en 
internationale opdrachtgevers. Onze medewerkers krijgen de verantwoordelijkheid en vrijheid die ze 
aankunnen. De omgang met elkaar is informeel en gezamenlijk streven we ernaar om mooie resultaten te 
boeken.  

 

Interesse? 
 Is jouw interesse gewekt en/of wil je meer weten over deze vacature dan kun je contact opnemen met Ellen 
Roest. Sluiten jouw ervaringen en ambities aan op deze vacature dan zien we natuurlijk graag jouw cv met een 
motivatie tegemoet. Je mag deze mailen naar vacatures@verautomation.com.  
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