
Stageopdracht: ecologische voetafdruk 

 

 

 

Corneel Geerts Transportgroep 

Corneel Geerts Transportgroup is een familiebedrijf met als kernactiviteiten transport 

en logistieke dienstverlening. Het hoofdkantoor is gevestigd in Wijnegem (België). 

Corneel Geerts Transportgroup staat voor betrouwbaarheid, veiligheid en flexibiliteit. 

Het is een innovatieve en leidende transportonderneming met meer dan 50 jaar 

ervaring in transport. Corneel Geerts opereert als transportspecialist naar tal van 

landen en bestemmingen in heel Europa. Het kenmerkt zich als een ‘people 

company’, het is een familiebedrijf waar medewerkers geen nummers zijn, maar 

partners die deel uitmaken van een dynamisch en innovatief team! 

 

De opdracht 

De globale opdrachtomschrijving is als volgt: 

Corneel Geerts wil op meerdere fronten werken aan haar imago en door (potentiële) 

klanten gezien en betiteld worden als een duurzaam en mileubewust ‘groen’ bedrijf.  

Het wil daarvoor inzicht krijgen in hoe ‘duurzaam en groen’ het bedrijf op dit moment 

is. Onderdeel van de opdracht is dat je de ecologische voetafdruk van het bedrijf 

onderzoekt en dat je concrete aanbevelingen doet over hoe het bedrijf kan 

verduurzamen en vergroenen. 

In overleg met het bedrijf formuleer je de concrete stage- of afstudeeropdracht! 

 

Wat verwachten wij van jou? 

 HBO werk- en denkniveau 

 Sterke communicatieve vaardigheden zowel in woord als in geschrift 

 Beheersing van de Engelse taal is een pré 

 Ondernemend en zelfstandig 

 Affiniteit met logistiek 

 

Wat mag jij van ons verwachten? 

 Prettige werkomgeving in een dynamisch team 

 Marktconforme stage vergoeding 

http://cgeerts.be/index.html


 Deelname aan de Dare2Share-community voor extra begeleiding en o.a. 

interessante masterclasses 

 Begeleiding door een young professional 

Voor deze opdracht werk je vanuit onze vestiging in Venlo. 

 

Heb je interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar Inge De Bruyn (HR Manager, 

HR@geertstransport.com). Voor vragen over deze opdracht kun je contact opnemen 

met Inge: +32 476872549. Wil je meer informatie over Corneel Geerts 

Transportgroup? Check dan de website: www.cgeerts.be. 
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