Hey student!
Wil jij naast je studie relevante werkervaring op doen, meedoen aan projecten in het bedrijfsleven en
een studiebeurs ontvangen van €2.400 per jaar?
Grijp je kans en meld je aan voor het scholarship van SEW Eurodrive.
Wat doet SEW Eurodrive? Wij brengen processen in beweging. Reis je weleens? Wij zorgen ervoor
dat jouw koffer vanaf het inchecken tot en met het juiste vliegtuig wordt getransporteerd. Interesse
in de nieuwste auto’s? wij zorgen ervoor dat productielijnen draaien en de juiste bewegingen
gemaakt worden om de mooiste auto’s zo efficiënt mogelijk te produceren.
Kortom aandrijftechniek, de communicatie en beweging tussen machines en robots. Van tandwielen
en assen, tot de software en meet en regeltechniek. Het mooie is, wij maken alles zelf!
Dit zijn slechts wat voorbeelden, bekijk voor meer informatie www.sew.nl
Hoe ziet het programma eruit?
Ten eerste is je scholarship maatwerk, maar van onderstaande punten kan je uitgaan:
• Basisopleiding aandrijftechniek en motion control
• Je neemt deel aan projecten met SEW collega’s. Projecten die lopen zijn: implementatie van
een AGV, toepassing van een hololens in de productie, tandwielkasten in bruggen en de
optimalisatie van logistieke processen binnen de LEAN productielijn.
• Bezoek hoofdkantoor en fabriek SEW Duitsland
• Maatwerk opdracht afhankelijk van jouw studie en kennis
Optioneel:
• (afstudeer) stage
• Onderzoek/thesis
• Buitenland stage
Wil je in aanmerking komen, check de volgende punten bij jezelf:
✓ Lid van de studievereniging van jouw opleiding werktuigbouwkunde, systems en
control of mechatronica
✓ In het 2e jaar of verder van je opleiding
✓ Tenminste 90% van je studiepunten heb je binnen
✓ Vanaf 1 februari 2019 beschikbaar voor minimaal 10 uur per maand
✓ Motivatie
✓ Je bent beschikbaar op dinsdag 4 december vanaf 18.00 uur voor de selectieavond
De preselectie doet jouw studievereniging. Opgeven kan bij het bestuur van je studievereniging. Wij
ontvangen graag jouw cv en een motivatiebrief!

