Stagemogelijkheden bij de NAK
Ben jij bezig met een studie en op zoek naar een
uitdagende meeloop– of afstudeerstage? Dan ben
je bij de NAK aan het juiste adres.
De NAK is een erkend leerbedrijf (Aequor en
Ecabo) en hebben jaarlijks stage– en
afstudeerplaatsen op verschillende afdelingen
beschikbaar.

Informatie & Automatisering
De NAK beschikt over een schat aan
informatie en als hbo-stagiair ben je
welkom om een onderwerp binnen
informatiemanagement op te pakken,
zoals
Separation
of
Concerns,
informatiebeveiliging, samenwerking of
ondersteuning van nieuwe services op
het gebied van ERP, GIS, B2B, Guided
solutions en Apps.
Als mbo-student kun je meelopen op de
Servicedesk.
Afhankelijk
van
je
interesse en competenties wordt je
stage vorm gegeven.
Samen zorgen wij voor een plek binnen
de afdeling waar jij je het beste bij voelt.

PR & Communicatie
Bij ons werk en denk je mee in diverse
communicatie-activiteiten en -projecten.
Plaats hier Jouw
een korte
beschrijving
of het
motto
eigen
ideeën zijn
meer
dan welkom.
van uw bedrijf.
Je kunt bij deze afdeling terecht met een
marketing– en/of communicatie
gerelateerde opleiding, zowel hbo’ers als
mbo’ers.

Personeel, Kwaliteit, Organisatie
(PKO)
Ben jij geïnteresseerd in
personeelszaken of
kwaliteitsbeleid binnen een
organisatie? Dan zit je op deze
afdeling op de juiste plek. Hier
worden zowel mbomeewerkstages als hboafstudeerstages aangeboden.

Laboratorium
Klantenservice
De NAK heeft een geavanceerd laboratorium
waar
o.a.
moleculaire
onderzoekstechnieken (PCR) worden toegepast voor
grootschalig aardappelonderzoek.
Ben jij een enthousiaste en gemotiveerde
teamplayer? Als mbo-stagiair draai je vooral
mee bij verschillende onderzoeken die de
kwaliteit van zaaizaad en pootgoed
vaststellen. Voor hbo- en universitaire
studenten bieden wij ruimte voor het
uitvoeren van je eigen onderzoek.

Proef- en controlebedrijf
Op ons proefbedrijf bieden wij uitdagende stages
aan op het gebied van plantenteelt en biologie. Je
werkt mee op onze proefvelden en doet kennis op
over aardappelen, granen en grassen. Ook zijn
trekker werkzaamheden een beperkt onderdeel van
je stage. Volg ons ook @ProefbedrijfNAK.

Met een administratieve opleiding, goede instelling en
een hoop nieuwe ideeën, zit je bij de klantenservice
op de juiste plek. We zijn op zoek naar een stagiaire
die punctueel is en geconcentreerd werkt. Iemand die
met een frisse en kritische blik naar de afdeling kijkt
wordt gewaardeerd. Je houdt je vooral bezig met
administratieve werkzaamheden.

De NAK is dé keuringsdienst voor
zaaizaad en pootgoed van
landbouwgewassen.

“Doordat de NAK mij zoveel
mogelijkheden biedt zit er veel
routine in mijn werk. Hierdoor krijg ik
het hele proces op het DNAlaboratorium mee. Dat maakt mijn
stage erg leuk en leerzaam.”
- Sietske Bouwhuis

De NAK is een organisatie met veel
afdelingen die meerdere
stagemogelijkheden biedt. Doordat er
een regelmatige toestroom van
stagiaires is, zijn de stagebegeleiders
ervaren in het begeleiden en coachen

“Op de IT-afdeling krijg ik elke dag
verschillende taken waardoor het
stage lopen zeer leerzaam en leuk is.
Als IT-stagiair raad ik anderen daarom
aan om hier stage te lopen, ook
vanwege de goede werksfeer hier.” Gerrit Kramer
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draai je direct mee als volwaardige
collega en krijg je vanaf dag één
eigen

verantwoordelijkheden en

diverse werkzaamheden.

Geïnteresseerd?
Stuur dan je CV en motivatiebrief
naar werkenbijdenak@nak.nl.

Volg ons via Twitter, YouTube of www.nak.nl.

“Als stagiaire PR & Communicatie
krijg ik de mogelijkheid en word ik
gestimuleerd om mijn eigen ideeën
uit te werken en mee te denken met
de lopende zaken. Persoonlijke
ontwikkeling staat hier centraal.”
- Bo van Valburg
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