
 

 

 

 

Diverse stagiaires – HBO en MBO 
Lisse / 24-40 uur / 3-6 maanden 

 

Bedding House ontwerpt en distribueert bed- en badtextiel. Wij voeren daarbij bekende  

consumentenmerken als Bedding House, Auping, Kardol, Ariadne@Home en Rivièra Maison. 

(Bedding House is een familiebedrijf dat al ruim 40 jaar actief is in de slaapbranche). 

 

Bedding House levert haar producten aan (woon)warenhuizen, online retailers, linnenshops en 

slaapkamerspeciaalzaken. Bedding House wil voor haar klanten een totaalleverancier zijn op het 

gebied van slaaptextiel. Klanten kiezen voor Bedding House vanwege haar sterke commerciële en 

vernieuwende concepten en haar klantgerichtheid. Bedding House streeft ernaar om haar klanten 

compleet te ontzorgen. Tot onze klantenkring behoren gerenommeerde retailers zoals De Bijenkorf, 

Wehkamp.NL, Beter Bed en Swiss Sense. 

 

Wij zoeken regelmatig stagiaires voor ondersteuning van onze werkzaamheden, dan wel voor het 

oppakken van projecten die heel nuttig zijn, maar waar lang niet altijd tijd voor is om het goed op 

te pakken. Bijvoorbeeld: 

 Bij afdeling Inkoop kunnen we MBO4 of HBO stagiaires inzetten. Qua werkzaamheden kan je 

denken aan de administratieve verwerking van de transporten, optimaliseren prijslijsten, 

verbetervoorstel maken over de voorraadstiuatie qua kosten en doorlooptijd (oftewel, 

optimalisatie van vrachtvervoer, binnenkomst bij de douane, opslagtijd in de haven tot de 

inslag en opslag in het magazijn). 

 Bij afdeling HRM kunnen we HBO stagiaires (HRM, bedrijfskunde) inzetten voor het 

meewerken in de dagelijkse processen maar ook voor het uitvoeren van verbeterprojecten, 

zoals functiebeschrijvingen maken, RI&E uitvoeren, opzetten en organiseren van onderdelen 

uit de lerende organisatie. 

 Bij afdeling Finance kunnen we MBO4 of HBO stagiaires inzetten voor meewerken in de 

dagelijkse processen maar ook voor projecten zoals de verbetering van de control of het 

invoeren van risicomanagement.  

 In de Logistiek, oftewel het magazijn, kunnen we regelmatig meewerkende stagiaires 

gebruiken, MBO2 of vergelijkbaar, voor de ontwikkeling tot allround magazijnmedewerker.  

 Bij afdeling Marketing kunnen we HBO-studenten richting communicatie of marketing goed 

gebruiken om nieuwe projecten te kunnen doen of ter ondersteuning van de huidige 

projecten. Ook MBO-ers richting virtual merchandise kunnen we goed gebruiken. 

 Etc. 

 

Oftewel, wil jij een leuke, interessante stage waarbij eigen initiatieven genomen kunnen worden, je 

mee kan werken in een team en waar je opgenomen wordt in de organisatie, zodat jij je kan 

ontwikkelen in je vak, dan is een stage bij Bedding House zeker gepast!  

 

Stuur je sollicitatie naar solliciteren@beddinghouse.com en wij nemen contact met je op! 

mailto:solliciteren@beddinghouse.com

