Locatie: Utrecht
Contact: praktijkbureau.em@hu

Hogeschool Utrecht
Een student Logistiek Management weet hoe de logistieke stromen in organisatie in elkaar
zitten en kan moeiteloos samenwerken met collega’s uit allerlei vakgebieden. Een student
werkt mee aan het regisseren, plannen en monitoren, verbeteren en innoveren van logistieke
processen en kan doorgroeien tot functies als logistiek manager, productie- of
voorraadplanner, warehouse manager of supply chain analist.
Omvang stage c.q. afstuderen
Leerjaar 1:
In het eerste jaar richt je je op de brede basiskennis van de logistiek en krijg je inzicht in het
werken met logistieke ketens. Je loopt dan ook al een korte periode mee in een bedrijf.
Leerjaar 2:
Tijdens het tweede jaar verdiep je verder in de logistiek, zowel in de theorie als in de praktijk.
Je loopt het hele jaar drie dagen per week stage in een bedrijf.
Leerjaar 3:
In het derde jaar ga je weer een stapje verder en maak je kennis met de hele logistieke keten.
Ook dan loop je drie dagen per week stage.
Leerjaar 4:
In het laatste jaar van je opleiding doe je een half jaar een minor. Je sluit af met een
afstudeeronderzoek bij een bedrijf en een eindscriptie. Met je afstudeeronderzoek lever je een
grote bijdrage aan het oplossen van een probleemsituatie bij een bedrijf. Je adviseert het
bedrijf over een logistieke vraag.
Gestelde eisen aan een stage
 De stageopdracht ligt in het verlengde van datgene waar de opleiding voor opleidt.
 De student krijgt de mogelijkheid om met meerdere aspecten van de werkzaamheden
in aanraking te komen.
 Het bedrijf heeft minimaal 10 fte in dienst.
 De werkplekbegeleider heeft minimaal een hbo-diploma of hbo werk- en denkniveau.
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Wat kunt u verwachten van een student?
 Student kijkt door de bril van een logistiek analist.
 Student combineert kennis van het logistiek vakgebied met persoonlijke vaardigheden.
 Student is in staat kennis en vaardigheden toe te passen op vraagstukken uit de
praktijk.
Stage- of afstudeeropdracht indienen
Op zoek naar een stagiair of afstudeerder? Of heb je een onderzoeksvraag die je aan
studenten wilt voorleggen? Onze studenten doen graag praktijkervaring op bij jouw
organisatie. Ze draaien mee met de dagelijkse werkzaamheden, doen onderzoek en misschien
nog wel belangrijker: ze kijken met een frisse blik naar je bedrijf. Meld je stage- of
afstudeeropdracht hier aan.
Contactgegevens
Voor vragen over stage of afstuderen kun je contact opnemen met het praktijkbureau door te
mailen naar praktijkbureau.em@hu nl of te bellen naar 088 481 40 00.

