
Vacature meewerkstage (M/V), 40 uur 
 

Wat ga je doen? 
De CO2-footprint van RAVO en haar basisproduct is bekend. Nu is het tijd om de CO2-footprint van de nieuwe 
generatie E-voertuigen vast te stellen. RAVO gebruikt hiervoor de online app EcoChain. 
(https://ecochain.com/nl/)  
  
De doelstelling van de stage is om middels de EcoChain app de milieu-impact vast te stellen van:  

• de (elektrische) veegmachine 
• de RAVO organisatie 

 
Binnen deze opdracht werk je nauw samen met onze fabriek en de verantwoordelijke Kwaliteitsmanager.  
 
Wie zoeken wij? 

• Een 3de jaars HBO student voor een meewerkstage; 
• Een studie in technische richting vanwege de affiniteit met ons product en bijbehorende onderdelen 

(bijvoorbeeld Werktuigbouwkunde of Technische bedrijfskunde); 
• Je bent communicatief vaardig en weet je goed te bewegen tussen de verschillende functies en 

afdelingen binnen RAVO; 
• Een zelfstandige, proactieve werkhouding waarbij je gedreven bent om deze opdracht tot een goed 

einde te brengen. 
 
Wat bieden wij? 
Wij bieden jou een uitdagende stage binnen een succesvolle internationale organisatie. Waarom RAVO? 

• Deel uitmaken van een complexe technische omgeving met aandacht voor nieuwe technieken; 
• Onderdeel zijn van een toonaangevende speler in de wereld van straatveegmachines; 
• Een filevrije stageomgeving in regio Alkmaar. 

 
Voor wie ga je werken? 
RAVO B.V, met haar hoofdkantoor in Alkmaar en onderdeel uitmakend van de Franse multinational Fayat 
Group, is een toonaangevende internationale organisatie op het gebied van het ontwikkelen, produceren en 
verkopen van kwalitatief hoogwaardige compact straatveegmachines. Wie een RAVO veegmachine gebruikt, 
weet dat de openbare ruimte superieur gereinigd wordt. Maar een RAVO veegmachine doet meer. RAVO heeft 
invloed op ons gedrag. Het creëert een omgeving waarin onverschilligheid en verwording geen kans krijgen. 
Een omgeving waarop mensen zuinig willen zijn en waar het fijn is om te leven. Kortom, RAVO veegmachines 
dragen bij aan gezonde leefomstandigheden en een beter welzijn. Onze klanten; de operators, 
wagenparkbeheerders, stedelijke beleidsmakers en andere functionarissen maar ook de medewerkers van ons 
bedrijf zijn trots op RAVO. Waarom? Simpel. Omdat RAVO voor zoveel meer staat dan een schone straat alleen. 
Bij RAVO komen logistiek, techniek, creativiteit en commercie samen en werken wij met een enthousiaste 
gemotiveerde groep van ruim 200 medewerkers aan ons product. 
 
Solliciteren? 
Sollicitaties kunnen, per e-mail, gericht worden aan de afdeling HR via jobs@ravo.fayat.com. 
Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je ook telefonisch contact opnemen met Rob Sleking,  
Kwaliteitsmanager via 072 – 567 32 32. 
 
Acquisitie op basis van deze vacature is niet gewenst. 


