
  

 

 

 

 
 

 

Wie zijn wij? 

Heusden Young Talent is een nieuw initiatief in de regio gemeente Heusden dat talenten de kans 

biedt om aan innovatieve projecten te werken in een multidisciplinaire omgeving. HYT is in het 

leven geroepen door lokale bedrijven in samenwerking met de gemeente Heusden en Leren & 

Werken. Samen willen wij laten zien hoe innovatief deze regio daadwerkelijk is. 

 

Wat is de stageopdracht? 

*Deze opdracht kan worden ingericht voor twee personen. 

Al 1,5 jaar zijn wij bezig met het bouwen van een robotoplossing. Deze is bijna af en nu willen we 

er graag achter komen of deze ook bij andere bedrijven in gemeente Heusden ingezet zou kunnen 

worden. 

Met behulp van een te ontwikkelen Quick scan en gebruikmakend van HYT voorbeeldprojecten ga jij de 

mogelijkheden van robotisering in het productieproces bij verschillende MKB bedrijven in gemeente 

Heusden in kaart brengen. We vragen je hierover een advies te schrijven. 

Je bezoekt de potentiële bedrijven en geven het eerste advies op gebied van technische oplossingen, 

mogelijkheden van optimalisatiepotentiaal inclusief een inschatting van de noodzakelijke investeringen om zo 

in kaart te brengen of HYT’s robotiseringoplossing ook voor andere MKB bedrijven kan werken.  Enkele 

trends en aspecten waar aan gedacht kan worden zijn: 

 

 

 

 

 

Wat verwachten wij van jou? 

Jij volgt een opleiding aan het HBO. Jij bent ondernemend, werkt resultaatgericht en hebt lef. 

Daarnaast vind je persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk. Je gaat professioneel om met je werk en 

de verantwoordelijkheden die je krijgt.  

 

Wat kun jij van ons verwachten? 

Wij bieden jou een uitgebreide en flexibele ondersteuning waardoor jij je stageproject perfect af 

kunt ronden. Je hebt hierbij de mogelijkheid om gebruik te maken van de kennis van verschillende 

ondernemingen die zijn aangesloten bij HYT. Daarnaast bieden wij jou een passende stage 

vergoeding. 

 

Enthousiast geworden? Neem contact met ons op via: 

 

Lotte van Berkel 

lotte@heusdenyoungtalent.nl 

 Kwaliteit verbeteringen 

 Kosten reductie 

 Langdurige inzetbaarheid 

 Flexibele organisatie 

Is de hele dag aan een bureau zitten niets voor jou? 

Wil jij zeker weten dat er iets met jouw werk gedaan 

wordt als jij klaar bent? Dan hebben wij iets voor jou! 

Namelijk, een te gekke opdracht bij Heusden Young 

Talent. 
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