
Ben je op zoek naar een uitdagende stageplaats binnen een dynamisch bedrijf? Wil je ervaring 

opdoen op onze afdeling van Inkoop van bedrijfsmiddelen? Dan zijn we op zoek naar jou! 

 

Voor de afdeling Procurement zijn we per februari 2021 op zoek naar een enthousiaste stagiair die 

wil leren hoe het er binnen een groot retail bedrijf aan toe gaat.  

 

Stage Procurement  in Huizen (32 – 40 uur)  

Op de afdeling Procurement houden wij ons dagelijks bezig met de inkoop van investeringen, 

goederen en diensten die nodig zijn voor de bedrijfsvoering zoals koelmeubelen, ovens, stellingen, 

artikelen voor op kantoor, kassa’s, bedrijfskleding, sigarettenrekken en vriezers, tot aan de 

slagbomen, heftrucks en de grote stellingen in de distributiecentra. Ook houden wij ons bezig met 

projecten zoals het ondersteunen van de inrichting van een nieuw distributiecentrum of een 

filiaalconcept. Het inkopen houdt onder andere in dat wij leveranciers selecteren, met hen 

onderhandelen over prijzen, ontwikkelen van prototypes, meedenken over alternatieven, afspraken 

vastleggen in een contract en verwerken in ons Lidl bestelsysteem. Vervolgens kunnen collega’s in de 

regio conform de vastgelegde afspraken bestellingen plaatsen bij de leverancier. Tijdens deze stage 

zal je onze collega’s ondersteunen in deze processen.  

 

Jouw profiel 

 Je bent nog bezig met je HBO/WO studie, bijvoorbeeld Bedrijfskunde of Commerciële 

Economie. 

 Je bent 5 tot 6 maanden 32 of 40 uur per week beschikbaar. Affiniteit met retail is een pre. 

 Je bent commercieel ingesteld, pragmatisch en oplossingsgericht. Je vrienden omschrijven 

jou als proactief, gedreven en verantwoordelijk.  

 Je kunt goed zelfstandig werken en neemt graag het voortouw. 

 Je durft kritisch te kijken naar jezelf en de afdeling en durft met jouw ideeën te komen.   

 Kennis van de Duitse taal is een plus. 

 Als je in het bezit bent van rijbewijs B is dit een pre. 

 

Wij bieden 

 Een afdeling die nog volop in ontwikkeling is binnen een groeiende organisatie. 

 Een inwerktraject waarbij je ook onze filialen en distributiecentra leert kennen 

 Veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatieven. 

 Je wordt goed begeleid en ontvangt een stagevergoeding. 

 Mogelijkheid om jouw stage te combineren met een opdracht / scriptie vanuit je studie.  

 

Wij zijn 

Als grootste supermarktketen in Europa zijn we actief in 30 landen. In Nederland hebben we meer 

dan 19.000 medewerkers in ruim 400 filialen. De klant staat bij ons centraal en we hebben oog voor 

duurzaamheid, bijvoorbeeld door steeds meer biologische, diervriendelijke en duurzame producten 

in ons assortiment op te nemen én door de bouw van de meest duurzame distributiecentra van 



Nederland. Die betrokkenheid strekt zich ook uit tot onze medewerkers. Lidl zorgt voor een gezonde 

werk-privé balans, voldoende groei- en ontwikkelingsmogelijkheden en uiteraard de juiste beloning. 

Daarnaast staat diversiteit bij Lidl hoog op de agenda. Samen maken we Lidl!  

 

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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