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Vacature Stagiair Procesbeschrijving 

Mozaïek is de kers op de taart in elk interieur. Althans, dat vinden wij. En daarom proberen wij ons 

prachtige product wereldwijd op de kaart te zetten. Met verkooppunten in meer dan dertig landen, lukt 

dat goed. We zijn een snel groeiende organisatie, maar willen die groei wel in goede banen leiden. 

Hiervoor hebben we duidelijk omschreven processen nodig voor ons kwaliteitshandboek. Wil jij hier 

jouw bijdrage aan leveren? 

Over The Mosaic Factory 

The Mosaic Factory is een merk van UCI Union Ceramics International: specialist in de productie en 

distributie van mozaïek. Onze producten worden toegepast in allerlei nationale én internationale projecten. 

Van het vliegveld in Dublin en metrostation in London tot een hotel op Ibiza en zelfs de kleedkamer van 

Manchester City. En uiteraard wordt mozaïek ook door particulieren gekocht, voor bijvoorbeeld hun 

badkamer of keuken.  

Over de stageopdracht 

Tijdens jouw meewerk stage kruip je in de rol van de verschillende medewerkers van de verschillende 

afdelingen. Op deze manier leer je de processen kennen en kan je ze omschrijven. Vanuit de omschreven 

processen (in stroomschema’s) kan je aanbevelingen doen om de processen te verbeteren. De verbetering 

kan o.a. zitten in een beter resultaat voor onze klant, een efficiency slag voor ons, of het aanpassen van 

functieomschrijvingen. 

Een zeer veelzijdige opdracht dus, waarbij je een MKB bedrijf echt leert kennen. 

Eisen: 

- Je bent 3e jaar HBO student Bedrijfskunde of HRM

- Je loopt circa 5 maanden met ons mee

- Je bent in de gelegenheid om in Nistelrode te komen (er stopt een bus in de buurt)

- Je ben leergierig, professioneel en hebt een gezonde dosis humor

Jouw stagegeluk: 

- Een fijn team van collega’s die jou met veel plezier zullen ondersteunen;

- De mogelijkheid om écht iets blijvends achter te laten na jouw stage;

- De ruimte om jezelf te ontwikkelen en jouw eigen ideeën uit te werken;

- Een prima stagevergoeding;

- Begeleiding op HBO+ niveau

Heb je interesse in deze veelzijdige stageplek?  

Neem dan contact op met Bastiaan Beun, via 06 41673055 of b.beun@themosaicfactory.com! 
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