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Op het hoofdkantoor van Albert Heijn in Zaandam.
Vanaf mei (eventueel ander startmoment in overleg) voor een periode van 4-6 maanden.
Algemeen

Bij Albert Heijn willen we het iedere dag beter doen. Beter voor onze medewerkers, onze
klanten en de omgeving waarin we leven. Albert Heijn is een moderne winkel die altijd in
beweging is. We werken met ruim 100.000 gemotiveerde en hardwerkende medewerkers in
meer dan 850 winkels in Nederland, België en Duitsland. Samen zorgen we ervoor dat de
winkel een plek is waar onze klanten graag komen. We verrassen onze klanten met keuze,
kwaliteit en inspiratie. We doen dit op een verantwoorde manier waarbij wij rekening houden
met onze omgeving.
De afdeling

Business Control Operations is het team van financials die samen met de management teams
in de winkel- en supply chain-organisatie verantwoordelijk zijn voor het resultaat. Onze focus
ligt zowel op het behalen van de business resultaten nu als op het leveren van een actieve
bijdrage aan een transparant beleid en besluitvorming voor de toekomst.
Dit doen we door onder meer relevante analyses, business cases en integrale afwegingen
tussen kosten en opbrengsten over de hele keten.
Als team werken we met en voor meer dan 600 winkels en 10 DC’s, om te zorgen voor een
optimale verhouding van omzet en kosten ter grootte van miljarden euro’s per jaar.
De stage

Een aantal van je taken zal zijn:



Meedenken over en opzetten van een verbeterde set aan management informatie, voor alle
niveaus van werkvloer tot boardroom
Opzetten en uitvoeren van analyses ten behoeve van optimaliserings- vraagstukken voor
zowel winkels als supply chain
In overleg is een combinatie met je afstudeeronderzoek mogelijk.
Wij bieden






Een interessante en veelzijdige stageplaats op het hoofdkantoor van Albert Heijn voor 4-6
maanden;
Kennismaking met vele facetten van ons bedrijf;
Goede stage- en reiskostenvergoeding;
Een stage waarin je échte werkervaring opdoet en echt onderdeel van ons team bent!

Jij







Hebt WO werk- en denkniveau;
Bent bezig aan je Master of evt. Bachelor in bijvoorbeeld bedrijfseconomie, controlling,
accounting of bedrijfskunde
Hebt goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
Hebt affiniteit met retail en een ‘hands on’ mentaliteit;
Bent zelfstandig, initiatiefrijk, doortastend en doelgericht.
Sollicitatie

Voor een start in mei stuur uiterlijk voor half april je curriculum vitae en motivatiebrief naar
wouter.van-de.pol@ahold.com.

