
 
Stage Logistiek medewerker 

Van Leeuwen Catering zoekt een BBL stagiair Logistiek Medewerker voor ons magazijn in 

Leidschendam. Looptijd in overleg.  

 

Wie zijn wij? 

Van Leeuwen Catering is een ambitieus familiebedrijf. Van Leeuwen Catering verzorgt de 

schoolcatering op meer dan 110 locaties in Nederland. Wij doen dit vanuit de missie 

Bewust Leven met als visie dat wij jongeren vanuit de gezonde schoolkantine verleiden 

tot bewust leven door uiting te geven aan maatschappelijke onderwerpen als gezondheid, 

duurzaamheid en sociaal ondernemerschap. Om dit doel vast te leggen heeft Van 

Leeuwen Catering het handvest gezonde schoolkantine ondertekend. Daarnaast volgen 

medewerkers de opleidingen zoals HACCP, Voeding & Lifestyle en Allergenen bij de VL 

Academie. Er werken ca. 225 medewerkers bij de organisatie. 

 

Het team 

Op het hoofdkantoor werk je in een gezellig team van collega’s en medestudenten. Je 

bent onderdeel van de afdeling Logistiek en werkt samen met de chauffeurs, Keuken en 

de dagelijkse administratie. Af en toe help je met bestellingen wegbrengen. 

 

Stage 

Je draait mee in het magazijn. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:  

- Goederen/producten ontvangen en opslaan 

o Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen/producten voor 

o Ontvangt en controleert goederen/producten 

o Slaat goederen/producten op 

o Voert goederen/producten in het systeem in 

- Orders verzamelen 

o Bereidt het verzamelen van orders voor 

o Verzamelt orders 

o Inventariseert (een deel van) de voorraad en/of (een deel  van) de 

magazijninventaris 

o Rondt het verzamelen van orders af 

- Goederen/producten verzenden 

o Bereidt het verzamelen van orders voor 

o Controleert te verzenden goederen/producten 

o Maakt goederen/producten verzendklaar 

o Laadt goederen/producten en rondt het verzendklaar maken van 

goederen/producten af 

 

Stagevergoeding 

Je ontvangt een stagevergoeding.  

 

Profiel 

Wij verwachten een zelfstandige houding met eigen initiatieven. Tijdens je stage werk je 

vanuit het hoofdkantoor. De werktijden zijn flexibel en kunnen worden ingericht tussen 

06:00 en 17:00 uur. Als er bijzondere activiteiten zijn zoals partijen kan het zomaar laat 

op de avond worden of zal je een keer vroeg uit de veren moeten. Je vindt het niet 

vervelend om op dat soort momenten je handen uit de mouwen te steken.  

 

Stageprocedure 

Je kunt solliciteren door een mail te sturen naar ruud@cateringopmaat.nl. Een eventueel 

gesprek zal tussen 30-60 minuten duren. Wij kijken vooral naar je ambitie en hoe deze 
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aansluit op de vraag van de organisatie. Ook zal een inschatting gemaakt worden hoe je 

binnen het team past. Je kunt ons ook vinden via www.stagemarkt.nl.  

 

 

 

http://www.stagemarkt.nl/

