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Bij de vakgroep Waarnemingen Operationeel van het KNMI in De Bilt is 
een stageplaats beschikbaar voor het leerjaar 2021-2022. 
 
Logistiek ondersteuner voor het structureren van 
voorraadbeheer 
 
Deze stageplaats is beschikbaar voor studenten Logistiek op MBO 4 
niveau 
 
Met jouw kennis en ideeën van voorraadbeheer en logistiek kun je bij ons 
aan de slag. Je kunt zelfstandig een voorraadbeheer concept bij ons 
presenteren en implementeren zodat alle benodigde materialen 
gegarandeerd voorradig zijn. Een werkomschrijving en voorraad overzicht 
(digitaal) zijn hier een onderdeel van. 
 
 
Wat is de vakgroep Waarnemingen Operationeel? 
Binnen deze vakgroep werken zo’n veertig technische experts, 
projectleiders, inspecteurs, valideurs, en kalibratielaboranten. Stuk voor 
stuk ambitieuze en sociale mensen met een passie voor hun werk. Ons 
doel? De waarneeminfrastructuur onderhouden en vernieuwen. Wij 
hebben de regie over de waarneemactiviteiten van het KNMI en beheren 
het complete waarneemnetwerk, inclusief alle meteorologische en 
seismologische sensoren, en remote sensing-systemen zoals weerradars, 
satellietontvangsten, bliksemdetectiesystemen en radiosondes. Binnen de 
vakgroep gaan we collegiaal met elkaar om, zorgen we voor elkaar en 
respecteren we elkaars verschillen. Ook nu we thuiswerken en elkaar wat 
minder zien. Zo houden we online koffies en proberen we eens per maand 
toch op veilige afstand fysiek bij elkaar te komen voor een teammeeting 
wanneer de maatregelen dat toestaan.   
 
Verdere informatie 
De stage is voor 40 uur per week, dus fulltime. Je krijgt een 
stagevergoeding van € 635 bruto per maand. Wil je meer weten over 
stages bij de rijksoverheid, kijk dan op Stages - Werken voor Nederland.  
 
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail met je motivatie en cv naar 
Edward Stoffer: edward.stoffer@knmi.nl. Je kunt hem ook bellen op 06-
21370738.  
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