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Het bedrijf: 
Braspenning is gespecialiseerd in het verwijderen van en beschermen 
tegen corrosie. Sinds 1956 conserveren wij (zee)schepen, 
pleziervaartuigen, bruggen, opslagtanks, kranen en andere grote 
buitenobjecten. Wij stralen en coaten met eigen middelen op 
scheepswerven in Amsterdam, Den Helder, Harlingen, Antwerpen, 
Landskrona (Zweden) en Brest/Duinkerke (Frankrijk), maar ook op locatie 
en in onze productiehallen. 

 
Taakomschrijving 

Doe jij de opleiding (technische) bedrijfskunde, Bouwkunde of een 
aanverwante opleiding en ben jij op zoek naar een eindstage met 
baanperspectief bij een bedrijf in de Metaalconservering? Heb jij interesse 
in de onderwerpen KAM, ARBO of Veiligheid&Gezondheid? Durf jij het aan 
om samen met ons dit vakgebied naar een hoger niveau te tillen? Lees dan 
snel verder, wellicht is deze stage iets voor jou!! 
 
 
Werkzaamheden 

• Het uitwerken van voorlichtingsdocumenten waarbij vooraf 
concepten zijn gemaakt omtrent huisregels, arbo-beleid, veiligheid 
en gezondheid; 

• In kaart brengen welke zaken omtrent veiligheid en gezondheid 
verder ontwikkeld kunnen worden; 

• Inventariseren van een risico-inventarisatie (RIE) en hierbij een 
plan van aanpak opstellen; 

• Operationele ondersteuning bedrijfsbureau; 
• Het verder helpen professionaliseren van een klein bedrijf; 
• In kaart brengen welke zaken omtrent veiligheid en gezondheid 

verder ontwikkeld kunnen worden.  
 

 
 

 
Gewenst profiel 

• Jij volgt een HBO-opleiding in de richting (technische) 
Bedrijfskunde, Bouwkunde of vergelijkbare opleiding; 

• Je gaat proactief te werk; 
• Een sociale teamplayer, die draagkracht bij de medewerkers weet 

te verkrijgen; 
• Je bent kritisch, enthousiast en neemt initiatief; 
• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal; 
• Zelfstandig kunnen opereren. 
 
 

Wat bieden wij 

• Als stagiaire kom je in aanraking met veel aspecten van het 
vakgebied KAM. 

• Stage- en reiskostenvergoeding 
• Mogelijkheid om je breed te oriënteren op je toekomst in een 

informele en prettige werksfeer. 
• Ruimte om zelf samen met jouw begeleider te bepalen waar je 

binnen ons bedrijf aan wil werken en waarin jij jezelf wil 
verbeteren/ontwikkelen. 

• Baanperspectief waarbij een permanent verblijf na de 
stageperiode het uitgangspunt is. 

 

Interesse? Aarzel dan niet en solliciteer direct! 
E-mail: s.bentohami@braspenning-coatings.nl 

Tel.: 020 63 043 20 


