
   
 

 
Solliciteren? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar studenten@boschrexroth.nl onder vermelding van BBL 
Bekijk het actuele overzicht op: https://www.boschrexroth.nl/studenten  
 

 

 

  

 

MBO: BBL-opleiding  
Studierichting: Middenkader Engineering Werktuigbouw 
 
 

Bosch Rexroth is een wereldwijd opererend concern met vestigingen in ruim 80 landen. Alle 
aandrijftechnieken met bijhorende besturingen en diensten zijn hierin verenigd. Bosch Rexroth biedt jou 
een (inter)nationale stageplek met professionele ondersteuning en ruimte voor ontwikkeling.  
Bosch Rexroth: The Drive & Control Company.  
Afdeling  
De reparatiewerkplaats in Boxtel is verantwoordelijk voor het repareren en testen van cilinders, 
hydromotoren, lieren en aggregaten. De gerepareerde eenheden worden wereldwijd ingezet in de 
offshore (boorplatformen, schepen) , zware industrie (persen, graafmachines), civiele werken (sluizen , 
bruggen) en simulatietechniek (aandrijving van bewegingssystemen voor vlieg-/rijsimulatoren). 
 

     

Werkzaamheden  
Je werkt vanaf een service order waar de reparatie instructies, tekeningen en documentatie van de te 
repareren eenheid in vermeld staat. Voordat gestart wordt ontvang je van de Project Engineer of Supervisor 
een mondelinge toelichting op uit te voeren activiteiten. Na het demonteren en schoonmaken van alle delen, 
stel je een schade rapport op die de Project Engineer nodig heeft om het reparatieproces in de 
werkvoorbereiding te vervolgen, bijvoorbeeld het laten bewerken van cilinderdelen en bestellen van nieuwe 
componenten. Wanneer de benodigde onderdelen gereed zijn voor montage, vervolg je het reparatieproces 
met het monteren en testen van de cilinder. Deze test wordt mogelijk in het bijzijn van de klant uitgevoerd.  
Wat jou onderscheidt  
- Je bent een BBL student(e) MBO van de opleiding Middenkader Engineering Werktuigbouwkunde (niv. 4); 
- Je bent goed in plannen; 
- Je neemt initiatief; 
- Je weet van aanpakken; 
- Je bent leergierig. 
Wij bieden  
- Een vergoeding conform cao; 
- Begeleiding bij je persoonlijke ontwikkeling; 
- Het opbouwen van een (inter)nationaal netwerk; 
- Een professioneel studentenprogramma.  
Meer informatie? 
Voor meer informatie over dit profiel kun je contact opnemen met Sjak Rombouts, Supervisor Reparatie,  
telefoon 0411-651340 of mail naar sjak.rombouts@boschrexroth.nl  
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