
Winkelend Nederland kent onze Lidl filialen. Draag jij eraan bij dat wij winkels nóg beter 
kunnen maken op het gebied van duurzame energievoorziening?  
Als stagiair op het hoofdkantoor in Huizen ben je onderdeel van een grote afdeling binnen 
Lidl Nederland, namelijk onze afdeling Bouw & Vastgoed. Je maakt onderdeel uit van een 
jong en gedreven team en levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame (bouw) 
activiteiten van Lidl Nederland. Wij willen onze klanten namelijk de perfecte en meest 
duurzame winkelervaring bieden!  
 
Voor de afdeling Energie binnen de bouwafdeling zijn wij per februari 2021 op zoek naar 
een enthousiaste stagiair die voor ons toekomst gedreven onderzoek wil doen.  
 

Stage Energie Bouw & Vastgoed Huizen (32-40 uur) 
 
De baan/onderzoek: 
Lidl Nederland heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelen. Op het gebied van duurzaam 
bouwen en ondernemen willen wij koploper zijn. Energiebesparing en decentrale 
energieopwekking zijn de focus van de afdeling Energie bij Lidl in Huizen. Inmiddels wekken 
we een deel van ons totale energieverbruik op met zonnepanelen op de daken van onze 
supermarkten en onze distributiecentra. In de toekomst bouwen we steeds meer van onze 
winkels energieneutraal.  
 
Om verder te bouwen aan onze duurzaamheidsdoelen willen we ons ook verkennen op 
gebieden waar we nog niet zoveel van weten. Waterstof is een onderwerp waar we op dit 
moment niet in investeren en graag meer over willen weten. We zijn benieuwd naar vragen 
als; Waar staat de wetenschap op dit moment op het gebied van waterstof? Is waterstof 
toepasbaar voor Lidl? En onder welke voorwaarden is waterstof voor Lidl interessant? Deze 
vragen en nog veel meer zouden we graag willen laten onderzoeken door een gedreven en 
energieke afstudeerder.  

Als stagiair zal je gebaseerd op literatuuronderzoek aan de slag gaan met het onderwerp 
waterstof. We vragen je om de verantwoordelijkheid te nemen in het uitzoeken van de trends 
binnen deze technologie en waarom dit interessant kan zijn. We willen graag van je weten 
hoe waterstof voor Lidl kan werken als energiebron voor winkels die we niet lokaal van 
duurzame energie (zon en wind) kunnen voorzien. Als eindproduct lever je een advies met 
ondersteunende business case voor toepassing van waterstof door Lidl. 
 
Jouw profiel: 

 Je bent in het laatste jaar van HBO/WO studie op het gebied van (duurzame) energie, 
werktuigbouwkunde en/of (technische) bedrijfskunde en op zoek naar een onderzoek 
voor je afstudeerstage. 

 Je bent 4 tot 6 maanden 32 of 40 uur per week beschikbaar. 

 Je hebt een onderzoekende houding, je bent duurzaam ingesteld en houd van techniek. 

 Je bent analytisch, nieuwsgierig en oplossingsgericht. Vrienden omschrijven jou als 
proactief en energiek. 

 Je kunt goed zelfstandig werken en neemt graag het voortouw. 

 Je kijkt kritisch naar jezelf en de afdeling en signaleert kansen voor de organisatie. 

Wij bieden: 

 De unieke kans om binnen een duurzame afdeling bij een grote internationale organisatie 
mee te werken. 

 Je doet toekomstgericht onderzoek die ons bedrijf verder gaat helpen bij de volgende 
stappen richting onze duurzame doelstellingen. 

 Je wordt goed begeleid en ontvangt een stagevergoeding. 

 Mogelijkheid om jouw stage te gebruiken als onderzoek / scriptie vanuit de studie. 



Interesse? 
We zien jouw sollicitatie graag uiterlijk voor 9 november tegemoet! 
Vragen? Neem contact op met onze Campus Recruiter via Iris.Schoormans@lidl.nl  
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