Themans hang- en sluitwerk bv

Uitdagende afstudeerkans!
De markt is volop in beweging en vraagt steeds meer variëteiten in oplossingen.
De afgelopen jaren hebben we diverse afstudeerders over de vloer gehad die op tal van
vlakken oplossingen gegenereerd hebben, analyses gemaakt en denkpatronen hebbben
doorbroken. Dat hebben we nodig en dat inspireert ons!
Volg jij op dit moment een HBO of WO Bachelor- of Masteropleiding? Dan hebben
wij een uitdagende opdracht voor jou. De achtergrond hierbij is actueel; we hebben
afstudeeropdrachten die inhaken op de huidige globale ontwikkelingen. Denk hierbij aan
meerdere aspecten:
3

3
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De wereldwijde pandemie heeft ook op producten enorm veel impact. De internationale
goederenstromen staan enorm onder druk. Andere productdetails kunnen hierbij
veel voordeel brengen. Het afgelopen jaar zijn we bijvoorbeeld gestart met eigen
assemblagelijnen. Hiermee worden we nog flexibeler naar een markt die hoge eisen stelt.
Verpakkingen zorgen voor veel afval. Zolang dat gecontroleerd kan worden is dat minder
een probleem; maar in veel segmenten van de markt ontbreekt die controle. Dat kan
veel beter, ook hier liggen uitdagingen.
De eisen die industriële verwerkers stellen aan oplossingen worden steeds complexer.
Ook dit vraagt om innovatie.

Themans is een handelsorganisatie en
eigenaar van de merken S2 en Ansa.
De producten van deze twee merken
worden in eigen huis ontwikkeld en getest
en worden uiteindelijk geproduceerd bij onze
wereldwijd verspreide partners.
We zijn met deze twee jonge merken erg
ambitieus en zoeken continu naar onderscheidend vermogen. Daarbij richten we
ons op het grensgebied tussen techniek en
design en staan wij constant in contact met
zowel onze klanten als toeleveranciers.
Innovatie zit in ons DNA en dat is ook goed
te zien in ons pand aan de Hunneperkade
in Deventer met allerhande faciliteiten. Hier
werken we informeel met 15 enthousiaste
medewerkers aan de groei van ons
marktaandeel.

Wat verwachten we van je:
Aan het eind van je stage zien wij natuurlijk het liefst dat je succesvol afstudeert! En daarnaast zien wij graag dat je de
volgende zaken af kunt leveren:
3 Een studie naar de huidige technieken
3 Een programma van eisen
3 Onderzoeksresultaat naar verschillende technische mogelijkheden
3 Een conceptvoorstel dat zomaar eens geproduceerd zou kunnen worden en de nieuwe standaard van S2 kan worden!
Wij zijn op zoek naar iemand die:
3 Uitgedaagd wil worden
3 Graag de details induikt
3 Belangstelling heeft voor alle productietechnieken
3 Constructies helemaal geweldig vindt
3 Op allerhande manieren dingen wil testen

Ja, ik wil deze afstudeeropdracht!
Herken jij jezelf hierin? Dan definiëren we de perfecte opdracht voor jou! Je ontvangt van ons een marktconforme stagevergoeding,
je krijgt een eigen werkplek en geven je volop de ruimte om concepten te laten produceren in alle mogelijke technologieën.
Je kunt je aanmelden door een e-mail sturen naar bvl@themans.nl t.a.v. Bert van Lieshout.
Voor vragen kun je bellen naar 06 - 26 13 01 99.
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Kijk ook eens op nautagroup.com/werkenbij

