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Stage bij Adviesbureau SAM 
 
Wie zijn wij? 
Adviesbureau SAM adviseert met name industriële bedrijven op het gebied van energie, 
milieu, wet- en regelgeving, veiligheid en arbeidsomstandigheden. We zijn goed 
vertegenwoordigd in de voedingsmiddelen industrie, de diervoeder sector, de rubber- en 
kunststof industrie, chemie en metaal sector. Onze adviseurs staan dichtbij de klant. Ze 
kennen de klant en de bedrijfsprocessen waardoor er snel ingesprongen kan worden bij 
veranderende wet- en regelgeving en bij diverse soms complexe vraagstukken. Het 
“meenemen” van de klant in het adviseringsproces is essentieel voor een geslaagde 
samenwerking en een vertrouwensband tussen adviseur en klant. 
 
Stagemogelijkheden 
Adviesbureau SAM biedt uitdagende, multifunctionele stageplaatsen op HBO en WO niveau 
op het gebied van Milieu, Techniek, Arbo en Veiligheid in de industrie. De stages betreffen 
de periode tussen februari 2023 en december 2023. De stages zijn gedeeltelijk ‘meekijken’ 
en ‘meelopen’ met de adviseurs van adviesbureau SAM. Daarnaast is er veel ruimte voor het 
uitvoeren van stageopdrachten. De stage kan gedeeltelijk uitgevoerd worden vanuit het 
thuisadres en gedeeltelijk op ons kantoor te Vessem. Eén mogelijke stageopdracht op het 
gebied van milieu is als volgt: 
 
Praktische toepassing van ISO14001 op industriële bedrijven: 
ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor 
een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij 
de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. In de 
praktijk zien we vaak dat dit neerkomt op het opstellen van procedures en werkinstructies. 
Volgens ons zou dit moderner moeten kunnen. Als stagiair ga je je bezighouden met het 
moderniseren van het milieumanagementsysteem van een van onze klanten. Deze klant 
betreft een producent van frisdrankblikjes. 
 
Concreet betreft de werkwijze: 

• het opstellen van een milieumanagementsysteem conform ISO 14001 op basis van 
bestaande formats en documenten; 

• inventariseren welke bestaande formats en documenten een moderner jasje kunnen 
krijgen; 

• nieuwe formats en documenten toepassen in het managementsysteem. 
 
De opdracht zal samen met 1 van de SAM adviseurs worden uitgevoerd. 
 
Overige stageopdrachten 
Binnen Adviesbureau SAM zijn in overleg ook andere stageopdrachten op het gebied van 
Milieu, Techniek, Arbo en Veiligheid mogelijk. Bij interesse gaan we graag met je in gesprek 
om een geschikte stageopdracht te formuleren.  
 
Heb je interesse in een stage bij Adviesbureau SAM? Neem dan contact op met Stefan 
Walta via info@sambv.nl of via het telefoonnummer 06-14445881. 
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