Stage bij Tricorp, Rijen
Onze kleding wordt in Nederland verkocht aan bedrijven en
instellingen via een uitgebreid dealer-netwerk. Tricorp vindt
het belangrijk dat dragers trots zijn op hun Tricorp-kleding.
Daar zorgen ze voor door kleding te produceren die niet
alleen functioneel is, maar er ook aantrekkelijk uitziet en
prettige pasvormen heeft. Onze positie hebben we te
danken aan een uitstekende prijs- kwaliteitverhouding, korte
levertijden en hoge voorraden. Tricorp wil in alle opzichten
de beste in het vakgebied zijn. Tricorp is de laatste jaren
ontzettend gegroeid en zal naar verwachting blijven
doorgroeien. Op dit moment bestaat de organisatie uit
ongeveer 50 medewerkers.

HBO stagiair(e) MVO
Tricorp is op zoek naar ambitieuze en
gemotiveerde HBO stagiair(e) MVO die vanuit
de inkoopafdeling een vergrootglas op het
onderdeel CSR/MVO gaat leggen.

De stageopdracht:
Tricorp B.V. is marktleider in kwalitatief hoog- waardige
bedrijfskleding en is gevestigd in Rijen. Tevens zijn wij al jarenlang
overtuigd lid van Fair Wear Foundation (FWF). Deze organisatie
zet zich in voor goede arbeidsomstandigheden in de
kledingindustrie. FWF is opgericht door verschillende partijen uit
onze branche. Wij zoeken een stagiair(e) die zich gaat focussen
op het samenbundelen/uitwerken/opvolgen en in kaart brengen
van de diverse projecten en initiatieven die er lopen op CSR/
MVO gebied. Buiten FWF, zijn we aangesloten bij het Convenant
(SER), loopt het ECAP Project (Circulaire werkkleding), zijn we
aangesloten bij de Dutch Circulair Workwear Association en
zijn we bezig om grondstoffen/doeken gecertificeerd te krijgen.
Jouw profiel:
- Een gemotiveerde HBO student;
- Met interesse voor MVO en CSR;
- Je werkt gestructureerd;
- Kan goed zelfstandig te werk gaan;
- Durft verantwoordelijkheid te nemen voor deze opdracht;
- Je bent betrokken, initiatiefrijk, nieuwsgierig, gedreven en
resultaatgericht.
Wat hebben wij te bieden?
- Uitdagende en verantwoordelijke stage binnen een
ambitieuze en jonge organisatie;
- Wekelijks sporten, dagelijks gezamenlijk lunchen en
een vrijdagmiddagborrel;
- Stagevergoeding;
- Ruimte voor ondernemerschap, initiatief en
creativiteit;
- Informele en prettige werkomgeving.

Geïnteresseerd?

Vragen?

Soliciteren kan door je motivatiebrief en CV te mailen
naar work@tricorp.com.

Kun je per mail sturen naar work@tricorp.com of
telefonisch contact opnemen met Hayley Saturday op
telefoonnummer: +31 (0)161 295592.
WWW.TRICORP.COM

