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Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is er aandacht 
voor sociale aspecten (People), milieuaspecten (Planet) en financiële zaken (Profit). Het 
veilig en gezond kunnen werken is daarin belangrijk, mede omdat  veiligheid op de 
werkvloer een zaak van levensbelang zou kunnen zijn.  
Lijkt het jou leuk om mee te werken aan het veiligheidsbewustzijn en het 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen één van de beste 
zonweringsbedrijven van Nederland?  
Bij Wonnink Zonwering krijg je de kans om als stagiair(e) inzichten te leveren aan de 
ontwikkeling van hun veiligheids- en MVO prestatie ladder. Dankzij de stage ervaar je 
hoe het is om binnen een organisatie kansen, mogelijkheden, baten en kosten in kaart te 
brengen om daarmee bedrijfsprocessen te kunnen optimaliseren. Daarnaast draai jij 
mee met de dagelijkse werkzaamheden. 
Klinkt dit jou interessant in de oren en ben je minimaal 3 tot 4 maanden beschikbaar? 
Solliciteer dan nu voor deze uitdagende stageplek!  
 

Over Wonnink Zonwering 
Wonnink Zonwering uit Amersfoort is al meer dan 50 jaar de specialist op het gebied 
van de levering en montage van binnen- en buitenzonwering . Wij bieden maatwerk 
voor alle type zonwering, maar ook voor rolluiken, terrasoverkappingen, 
raamdecoraties en horren. 
Met ons team van bijna 40 medewerkers bedienen wij landelijk onze klanten, waaronder 
aannemers, scholen, zorginstellingen, vastgoedbeheerders en uiteraard particulieren.  
 
Jouw Stage 
Als je bij Wonnink Zonwering gaat werken kun je rekenen op een diversiteit aan klanten, 
gezellige collega’s en aandacht voor jouw groei.  

 Jij bent namens Wonnink Zonwering de specialist op het gebied van 
arbeidsveiligheid en MVO beleid. Van veiligheidsbewustzijn in onze organisatie 
tot het opstellen van een MVO-rapport, dankzij jouw inzichten en creatieve 
strategieën die je tijdens je stage verkrijgt, zal jij ons bedrijf in dit kader 
adviseren en waar mogelijk implementeren. Meten, versterken en klaarstomen 
voor de toekomst! 

 Je werkt zelfstandig aan het ontwikkelen van de veiligheids- en MVO prestatie- 
ladder van Wonnink Zonwering (sinds 1997 VCA gecertificeerd).  
 
 
 



 
Wat bied jij? 

 De Nederlandse taal machtig zijn  
 Je bent tweede- of derdejaars HBO Bachelor student Ondernemerschap, 

Bedrijfskunde, Economie, Management, Integrale Veiligheid/Veiligheidskunde of 
een vergelijkbare studie 

 Kennis of interesse van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en/of 
arbeidsveiligheid (ik weet niet of dit een begrip is waar je echt les over krijgt) 

 Communicatieve vaardigheden 
 Je wilt graag ervaren hoe het is om binnen een succesvol bedrijf te werken 

 
Wat bieden wij? 
Om het werken bij Wonnink Zonwering nóg aangenamer te maken, bieden wij: 

 Goede begeleiding: Je krijgt een persoonlijke begeleider toegewezen, die 
regelmatig contact met je heeft  

 Flexibele werktijden. Door de maatregelen die genomen zijn omtrent het 
coronavirus staat uw gezondheid voorop. 

 Mogelijkheden om op kantoor (mee) te werken 
 Informele werksfeer 

 

Als je geïnteresseerd bent kun je een bericht sturen naar Ries@wonnink.nl en/of contact 
opnemen met de heer R. de Jong, tel. nr. 033-4802244 

Wonnink Zonwering bv 
Siliciumweg 34 
Postbus 1059 
3800 BB Amersfoort 
 

 


