Stage bij VSL
Zoek je een interessante stageplek of afstudeeropdracht? Een stage die je voorbereidt op het
echte werk na je opleiding? Kortom: een stage waar je iets aan hebt.
Tijdens je stage bij VSL krijg je verantwoordelijkheden en draai je mee in reële projecten.
Om maximaal rendement te halen uit je stage, zal deze worden afgestemd op
jouw specifieke capaciteiten en interesses.
Daarmee is een stage bij VSL dé kans om jezelf te testen in een veelzijdige en professionele
omgeving. Onze stages, die 13 weken tot 12 maanden kunnen duren, worden niet alleen betaald,
zij bieden je ook de kans jezelf te bewijzen in een omgeving vol uitdagingen.
Binnen VSL hebben we verschillende soorten stages voor je, of je nu een MBO-, HBO- of
universitaire studie volgt. Studierichtingen: o.a. Natuurkunde, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek,
Chemie, Fysica, Bedrijfswiskunde, Informatica en Technisch commercieel.
Stageopdrachten en afstudeeropdrachten
Tijdens een stage- of afstudeeropdracht werk je samen met een ervaren begeleider aan
projecten. Je draait mee als lid van de afdeling. Op deze manier krijg je een goed beeld
van het toekomstige beroep en werkveld. Als een van onze stagiair(e)s profiteer je van
een regelmatige en gestructureerde evaluatie van je prestatie door je mentor en directe
supervisor. Je krijgt ook direct feedback om je te helpen je sterke punten nóg sterker te
maken en interessegebieden verder te ontwikkelen.
Daarnaast bieden we je de mogelijkheid om je afstudeeropdracht bij ons uit te voeren.
Als je stage of afstudeerperiode voldoet aan ons beider verwachtingen kan je zelfs een
baan aangeboden krijgen nadat je bent afgestudeerd.
De stage en afstudeeropdrachten bieden we aan in Delft. Natuurlijk zit er een ook een
stagevergoeding aan vast.
De lengte van de stage kan in onderling overleg worden bepaald.
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