
Wil jij bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van onze Lidl-producten? Heb je affiniteit met 

voeding? Dan is deze stage echt iets voor jou!  

Voor de afdeling kwaliteit zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair die wil leren hoe het er binnen 

een groot retail bedrijf aan toe gaat. 

Stage Kwaliteit (audits & analytisch) Huizen (32-40 uur) 

Op de afdeling Kwaliteit van het Lidl hoofdkantoor in Huizen, staat alles in het teken van kwaliteit en de 

(voedsel)veiligheid van alle producten in de Lidl filialen. De afdeling bestaat uit 25 collega’s en is 

onderverdeeld in vier enthousiaste en dynamische teams met gedreven en positief ingestelde 

professionals.   

Als stagiair word je onderdeel van het team “Audits en Analytisch”. Samen met het team werk je aan de 

planning van de producttesten bij externe laboratoria en audits bij leveranciers. Je beoordeelt 

rapportages en gaat aan de slag met de opvolging daarvan. Je stelt je flexibel op als het gaat om de 

verschillende werkzaamheden die er (ook adhoc) op je af kunnen komen. 

In deze stage kun je jezelf ontwikkelen op veel verschillende vlakken, daarnaast zijn we ook benieuwd 

naar jouw voorstellen ter verbetering van onze processen, afdeling en onze organisatie.  

Jouw profiel 

 

• Je bent bezig met jouw HBO studie Voedingsmiddelentechnologie.   

• Je bent 5 tot 6 maanden 32 tot 40u per week beschikbaar 

• Je hebt een sterk analytisch vermogen en werkt secuur. 

• Verder durf je kritisch te kijken naar jezelf, de afdeling en onze producten en durf je met jouw 

ideeën te komen.  

 

Wij bieden 

• De unieke kans waarbij je binnen een grote internationale organisatie kunt meewerken.  

• Je werkt mee aan de verbetering van al onze producten die dagelijks miljoenen mensen eten.  

• Je wordt goed begeleid en ontvangt een stagevergoeding. 

• Mogelijkheid in overleg tot het combineren van de stage met een onderzoek 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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