
 

 

 

 

Ontwikkelen (internationale) cursus heetwater onkruidbeheersing 

Locatie Waterkracht, Varsseveld 
Soort werk Stage/Afstuderen 
Niveau / richting HBO – lerarenopleiding/opleidingskunde 
Stage/afstudeer periode 5 maanden 
Stagevergoeding 400,- per maand 
Startdatum Februari 2019 
Rijbewijs Niet noodzakelijk 
Bereikbaarheid Bereikbaar met de trein vanuit Arnhem (50 min.) 

Bereikbaar met de bus vanuit Enschede ( ongeveer 80 min.) 
  

DE OPDRACHT 

Heb jij interesse om stage te lopen bij een toonaangevend bedrijf op het gebied van hogedrukreiniging en 
heet water onkruid bestrijden?  
Waterkracht ontwikkelt en produceert onkruidbestrijdingsmachines en om het beste uit deze machines te 
halen willen we een cursus aanbieden om de gebruikers de kennis mee te geven dit te realiseren. Daar hoort 
ook  een handleiding bij als naslagwerk. Jouw opdracht omvat het verzamelen van de vele studies en 
rapporten en dit omzetten in een voor de doelgroep begrijpbare handleiding / cursus. Het toevoegen van 
eigen kennis en resultaten van proeven is zeker gewenst. 
Deze digitale presentatie moet geschikt zijn voor technische, commerciële en interne kennisoverdracht.  
  
Optioneel: Deze cursus zal ook internationaal gebruikt worden, tijdens bijvoorbeeld kennisoverdracht tussen 
Waterkracht en zijn dealers/handelaren.  
 

THE ASSIGNMENT 

Are you interested in an internship at a leading company in the field of high pressure cleaning and hot water 
weed control? Waterkracht develops and produces weed control machines and in order to get the best out of 
these machines we want to offer a course to give the users the knowledge to realize this. This includes a 
manual as a reference book. Your assignment involves collecting the many studies and reports and converting 
this into a manual / course that can be understood by the target group. Adding your own knowledge and 
results of tests is certainly desirable. This digital presentation must be suitable for technical, commercial and 
internal knowledge transfer.    
 
Optional: This course will also be used international, for example during a transfer of knowledge between 
Waterkracht and its dealers / traders. 
 

HET BEDRIJF 

Waterkracht is in Nederland specialist op het gebied van hogedrukreinigingsapparatuur, effectieve 
reinigingsoplossingen en onkruidbestrijding. Waterkracht is inmiddels uitgegroeid tot één van de leidende 
fabrikanten en engineers in Nederland van machines en installaties op het gebied van 
hogedrukreinigingstechniek en onkruidbeheersing. Het bedrijf ontwerpt, produceert, levert en geeft service 
aan de apparaten. De jarenlange ervaring (ruim 40 jaar), het uitgebreide assortiment en het uit voorraad 
leveren maakt Waterkracht niet alleen de specialist voor het oplossen van hogedrukreinigingsvraagstukken 
maar ook een totaal leverancier.  

INNOVATIEHUB INNOVAR 

De Varsseveldse bedrijven Contour Advanced Systems, Van Raam en Waterkracht zijn per 1 februari 2012 een 
samenwerking aangegaan om een Innovatiehub in de Achterhoek te starten. In de Innovatiehub is er naast je 
stagebegeleider ook een projectmanager aanwezig die jou kan begeleiden. Daarnaast krijg je door de 
Innovatiehub de mogelijkheid om met andere studenten samen te werken en ervaringen uit te wisselen. 
Innovar is bedoeld voor studenten die met een frisse blik middels een stage, project of afstudeeropdracht de 
bedrijven helpen om continu te blijven innoveren. Per periode zijn er ongeveer 10 studenten die bij Innovar 



 

 

 

 

stage lopen of afstuderen. Er zijn nu al meer dan 150 studenten die bij Innovar hun stage- of afstudeeropdracht 
hebben voltooid! 

  

COMPETENTIES: WAT ZOEKEN WIJ? 

• Communicatief vaardig;  

• Didactisch georiënteerd;  

• Analytisch; 

• Proactief. 

INTERESSE? 

Aan de slag bij Innovar?  Maak je interesse aan ons kenbaar! Stuur een mail met je cv en motivatie naar 

projectmanager Innovar: 

Loes Esselink 
info@innovar.nl 
06 - 28 224 863 
www.innovar.nl / www.waterkracht.nl          



 

 

 

 

 
 
 


