
Wij zoeken jou!

Je vindt het leuk om in een jong team aan een custom-made, innovatief product te werken.
Wij bieden een leuke stageplek om praktijkervaring op te doen in een bedrijf binnen de Biotechnologische sector.

Samen met de stagebegeleider kaderen we het project naar competentie en intensiteit. Het wordt een leerzame en 
uitdagende ervaring. We bieden een mooie kans om ervaring op te doen in een gezellig team met daarbij de mogelijkheid 
om jezelf te ontwikkkelen. Wanneer we op dit moment geen specifieke vacature open hebben staan kan je altijd een 
open sollicitatie sturen. 

Bij Proxcys ontwerpen, ontwikkelen en produceren wij 
geavanceerde filterapparatuur voor het maken van 
biologische medicijnen. Deze innovatieve apparatuur wordt 
door grote internationale biofarmaceutische bedrijven en 
bloedbanken gebruikt voor het produceren van o.a. insuline, 
antikankermedicijnen, vaccins en antisto�en. Proxcys is 
gevestigd in Emmen, Drenthe. 

Interesse?
We zien je reactie graag tegemoet, stuur je 
motivatie en CV naar HR@proxcys.com of 
neem contact op met Els Franssen via  
+31 591 677 447 voor meer informatie.  

Life science & food technology
Commerciële & bedrijfseconomie, Media
IT service management & beheer

Aan welke kennis en taken denken wij:

Elektrotechniek
Werktuigbouwkunde / Industrial design

- Proces ontw. & verbetering, documentatie & kwaliteit
- Marketing, website, bedrijfsprocessen & visualisaties
- Applicatie-ontwikkeling, so�ware, techniek & design
- Product ontwikkeling & bouw, R&D, internationale service
- Product ontwerp & bouw / werkvoorbereiding & planning

Wat zoeken wij in een stagiair(e):

- Je voelt je prettig in teamverband, maar kan ook zelfstandig je ding doen.

- Communicatief sterk en sociaal vaardig, hoge prioriteit tot  klanttevredenheid.

- Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschri�, Duits is een pré.

Logistiek en magazijnbeheer - Brede functie; transport, magazijn, reparaties, onderhoud

- Je vindt het leuk om afwisseled werk te hebben met ruimte voor eigen iniatief.

Werken bij Proxcys B.V.


