
AKA is een grote speler op het gebied van geprefabriceerde 

betonnen behuizingen, al dan niet voorzien van transformatoren, 

schakel-, verdeel- en andere technische installaties. De 

behuizingen worden bij ons moederbedrijf in Duitsland 

geproduceerd en in onze montagehal in Almere eventueel voorzien 

van de technische installaties.

Met meer dan 100 deskundige medewerkers, die dagelijks 

succesvol samenwerken aan onze producten voor onze afnemers 

in de energiesector, (petro)chemie, utiliteitsbouw en industrie. 

Door factoren als de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen 

zoals zon- en windenergie, de netwerkverzwaring en de 

energietransitie die momenteel plaats vindt, speelt AKA een 

belangrijke rol als leverancier van transformator stations. 

AKA biedt je een stageplaats waar je daadwerkelijk de kans krijgt om 
jouw kennis in de praktijk te brengen. Je komt te werken in een 
organisatie waar veel ruimte is om te groeien en jezelf te ontwikkelen.

Je gaat je bezighouden met

Wat breng je mee

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Stagelopen bij AKA betekent bouwen aan jouw ontwikkeling. 
Je komt te werken in een informele en dynamische 
werkomgeving waarin er oog is voor jouw talenten en ideeën. 
Wij staan voor goede begeleiding. Je leert van ervaren 
collega’s die jou begeleiden tijdens je stage. Als stagiair(e) 
zien we je als volwaardig collega en zorgen we voor een fijne 
werksfeer.

Informatie bedrijf

aka.nl.

Informatie vacature

Anninka Gorter   088-5434178

solicitatie sturen

personeel@aka.nl    ter attentie van Anninka Gorter.

Wat bieden we jou

Wij hebben plek voor een leergierige en enthousiaste stagiair(e) op onze 

afdeling laagspanning.

STAGIAIR(E) 
WERKVOORBEREIDER

Als stagiair(e) werkvoorbereider op de afdeling laagspanning doe je ervaring op in het coördineren en 

technisch inhoudelijk voorbereiden van projecten binnen het gestelde specialisme.

• Coördineren en organiseren van de uitvoering van binnengekomen orders; 

• Bewaken van de planning, kwaliteit en de levertijd van orders; 

• Zorgdragen voor en controleren van tekeningen voor orders; 

• Opstellen van materiaallijsten; 

• Maken van werkinstructies t.b.v. onze binnen- en buitendienst; 

• Instrueren en controleren van ingeschakelde leveranciers en onderaannemers; 

• Realiseren van de werkvoorbereiding van orders binnen de randvoorwaarden van budget, 

klantenspecificaties, planning, techniek en wetgeving.

- Je doet een opleiding MBO-4 of HBO richting Elektrotechniek of Civiele Techniek; 

- Je durft verantwoordelijkheden op je te nemen en levert graag een toegevoegde waarde; 

- Je bent flexibel en houdt van uitdagingen; 

- Je hebt goede kennis van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk).

- Een stageplek in ambitieuze en dynamische werkomgeving; 

- De mogelijkheid op een contract na behalen van het diploma; 

- Een marktconforme stagevergoeding; 

- Een vaste stagebegeleider die jou gaat begeleiden; 

- Al met al een bijzonder diverse stageperiode!
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