
   
 

 
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: Verspaner 
 
 

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 productie cilinder afdeling (BoxP/MFO) in Boxtel maakt klant specifieke cilinders. Deze cilinders variëren 
in grootte en gewicht van 1500 mm / 0,5 ton tot 30000 mm / 80 ton. Om deze cilinders te maken beschikt de 
productieafdeling over verschillende bewerkingsmachines zoals: draaibanken, freesbanken, HVOF coating 
machine, hoonbanken, laserlasmachine, diepboorbank en diverse lasmachines.  

Elke cilinder wordt na montage getest en mits gewenst ook afgenomen door de, veelal internationale, klant. 
Als een opdracht van een klant buiten onze machinegrenzen komt dan worden de machines hierop 
aangepast. Wil jij meewerken aan producten die op Discovery Channel bij Megastructures te zien zijn? Dan is 
de productieafdeling cilinders in Boxtel de aangewezen plaats. 

Werkzaamheden 
Als BBL’er werk je aan onderdelen voor de cilinder en maak je vooraf bepaalde werkstukken. Je maakt 
gebruik van een draaibank, freesbank, boorbank, instelapparaat en slijpmachine. De werkzaamheden voer je 
uit onder begeleiding van een praktijkbegeleider. 

Wat jou onderscheidt  
- Je bent een BBL student(e) MBO van de opleiding Verspaner niveau 3/4; 
- Je neemt initiatief; 
- Je weet van aanpakken; 
- Je bent leergierig; 
- Je ben flexibel. 

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 Marcel Gast, via telefoon 0411-651104 of 
stuur een e-mail naar: marcel.gast@boschrexroth.nl  
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