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                                                                                                                       Stadsnaam, 1 september 2020 
Betreft: Open Sollicitatie  

Wij zijn twee studenten van de opleiding Technische Bedrijfskunde van de Fontys Hogeschool 
Bedrijfskunde en Logistiek in Eindhoven.  
Nu het einde van deze opleiding voor ons in zicht komt, zijn we op zoek naar een bedrijf waar we 
onze afstudeerstage kunnen doorlopen. De afstudeerstage van onze opleiding is een 
probleemoplossende stage. Eerst onderzoeken we waar de knelpunten liggen in ons 
onderzoeksgebied. Deze worden gedefinieerd in een probleemanalyse. Vervolgens gaan we een plan 
van aanpak opstellen.  

Dat moet op zijn beurt leiden tot een verbeterplan, dat we duidelijk beschrijven in een rapport. De 
stage zal worden afgesloten met een presentatie van dit verbeterplan. De afstudeerstage beslaat 30 
weken; als we bijvoorbeeld op 1 december 2005 beginnen, zouden we rond 1 juli 2006 het 
verbeterplan kunnen presenteren.  

Onze opleiding concentreert zich rond vier vakgebieden: sociologie, organisatie, techniek en 
economie. Interessante stageonderwerpen in dit verband lijken ons productielogistiek, 
productinnovatie, organisatie en kwaliteitsmanagement. We willen ons het liefst specialiseren op 
een van deze gebieden, omdat tijdens onze studie is gebleken dat we graag bezig zijn met interne 
verbeteringen.  

Graag willen we dat onze afstudeerstage een duostage wordt. Dat betekent dat we samen aan de 
opdracht zullen werken. De reden daarvan is dat onze interesses sterk overeenkomen. Ook hebben 
we op school al enkele bedrijfsopdrachten samen uitgevoerd, wat ons goed is bevallen. In onze CV’s, 
die we als bijlage hebben toegevoegd, kunt u meer informatie over ons vinden, onder andere over de 
stages die we hebben gelopen en de bedrijfsopdrachten die we hebben uitgevoerd.  

Wij zijn ook bereid ons stageverzoek uitgebreider toe te lichten in een gesprek. Over een week zullen 
we contact met u opnemen om uw reactie op onze brief te vernemen.  

Hoogachtend,  

Uw Namen  

Bijlagen: Curricula Vitae 


