Stageopdracht herverpakkingsopdrachten (afgekort HPO)
De Zilk
Over Unidex
Unidex Holland B.V. is gespecialiseerd importeur en distributeur van exotische levensmiddelen. Wij
hebben een assortiment van meer dan 3000 exotische levensmiddelen en producten uit o.a. Afrika,
Azië, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Deze levensmiddelen en producten worden vanuit onze
hoofdvestiging in De Zilk afgezet bij klanten door heel Europa. Meer informatie over wat wij doen en
onze producten is terug te vinden op www.unidexholland.com
De opdracht
Het aantal producten wat Unidex zelf na levering nog intern bewerkt om geschikt te maken voor
verkoop is substantieel. Unidex wil nader inzicht krijgen hoe effectief en efficiënt de HPO-opdrachten
momenteel worden afgehandeld. Tevens dient er een aanbeveling te komen hoe Unidex het totale
HPO-traject kan optimaliseren.
De stage
Deze stage zal plaatsvinden onder supervisie van ons Warehouse team en is opgebouwd uit een
aantal fases. Allereerst breng je het huidige HPO-proces (inclusief de diverse activiteiten en
verantwoordelijkheden) in kaart en geef je inzicht welke producten via het HPO-kanaal worden
afgehandeld. Hierbij moeten de producten altijd “OTIF” (On Time In Full) geleverd worden.
Vervolgens geef je inzicht hoe in de HPO-werkplaats de opdrachten worden afgehandeld. Hierbij
moet antwoord komen op vragen zoals wat de gemiddelde verwerkingstijd per HPO-opdracht is, hoe
efficiënt het team werkt, hoe effectief de HPO-productie locatie is ingericht. Een externe
horizonverkenning hoe andere bedrijven dit soort activiteiten afhandelen, is onderdeel van het
onderzoek. Tevens zal je i.s.m. het Inkoopteam de mogelijkheden bij leveranciers nagaan of deze in
staat zijn de producten direct in de gewenste sales configuratie te leveren en wat de eventuele
implicaties hiervan zijn. Als laatste onderdeel van de stage breng je een aanbeveling uit hoe Unidex
de HPO-opdrachten het beste kan inrichten. Dus het ideale proces, tegen de laagst mogelijke
investering, hoge kwaliteit en een zo kort mogelijke verwerkingstijd.
Welke student zoeken wij?
Een HBO student die opleiding volgt in een Logistieke / Supply Chain management richting en die op
zoek is naar een super leerzame, leuke en bijzondere afstudeeropdracht.
Belangrijke eigenschappen om deze stage succesvol te kunnen doen zijn:
- Neemt initiatief;
- Heeft analyserend vermogen;
- Is communicatief sterk;
- Is innovatief;
- Denkt conceptueel;
- Beheerst naast Nederlands ook de Engelse taal.
De stage vergt daarnaast zelfstandigheid, creativiteit, out of the box denken en het grote plaatje
kunnen zien. Tijdens deze stage zal je waardevolle ervaring op doen bij een professionele en
snelgroeiende organisatie.
Lijkt het je leuk om deze functie bij ons te vervullen? Graag ontvangen we jouw motivatiebrief en
CV op het volgende mailadres: Sander.de.vries@unidexholland.com
*Sollicitaties zonder motivatiebrief worden niet in behandeling genomen.

