
 

AFSTUDEER STAGE : 
SUSTAINABILITY DESIGN & CONSTRUCTIE 

Volg je momenteel een opleiding Industrieel Product Ontwerpen of een 
gerelateerde studie en ben je op zoek naar een afstudeer stage waar je je 

focust op het onderzoeken en hands-on verbeteren van onze CO2 footprint? 

Lees snel door… 

WIJ zijn Tchai, een derde generatie familiebedrijf die een filosofie cultiveren dat volledig in het 

teken staat van het vergroten van de persoonlijke potentie van onze mensen. Een groep mensen 

met liefde voor het vak onder één dak (en daarbuiten). 
 
We zijn gegroeid van het maken van displays tot het displayen van merken. We creëren merk-
activaties door middel van concept denken, flagship stores, concept stores, pop-up stores en 
productpresentaties. Noem ons Retail specialist, sterspeler in shopper marketing of instore 
uitblinker. Eén ding is zeker; Tchai is een trots familiebedrijf dat internationaal het onmogelijke 
mogelijk maakt, al meer dan 50 jaar. Hoe we volhouden? Simpel, we zijn gek op wat we doen. 

Het verminderen van onze milieu-impact is een werk in uitvoering waar wij ons volledig voor 
inzetten. Momenteel werken wij aan het minimaliseren van productverpakkingen en product(ie)-
afvalstromen door onze ontwerp-, constructie- en productiedeskundigen methoden te laten 
ontwikkelen die helpen de (grond)materiaalinput te verminderen en verliezen tot een minimum te 
beperken.   

Daarnaast onderzoeken wij hoe wij het beste gerecyclede materialen kunnen gebruiken en hoe 
wij (delen van) de producten die wij produceren, kunnen hergebruiken of recyclen.   

Binnen onze eigen faciliteiten hebben wij veel haalbare energiebesparende maatregelen 
genomen en streven wij ernaar ons energieverbruik nog verder terug te dringen. Ook werken we 
eraan om ons hele wagenpark 100% elektrisch te maken.  

 

JIJ   bent afstudeerder aan de opleiding Industrieel Product Ontwerpen of een soortgelijke 

ingenieursstudie, gedreven door design & constructie (én duurzaamheid) en vind het interessant 
om onze (Product- & Retail) Value Chain onder de loep te nemen. Van ontwikkeling en ontwerp, 
tot aan de levering van onze producten en services… jij laat graag je Design (-Thinking) skills 
erop los. Op het gebied van Carbon Footprints denk je in minimalisatie. Op het gebied van design 
& constructie denk je in optimalisatie. Als ideale ‘Sustainability Design Intern’ ben je een 
onderzoek-gerichte en innovatie-denker met het vermogen om buiten de kaders te kleuren. Wil je 
impact maken om onze impact te verkleinen? Dan zijn wij op zoek naar jou.   
 

WHEN   Vanaf februari 2022, voor 6 maanden.  

 

Wil je compleet vergeten dat je student bent? We hebben een plek in ons team, ontspannende 
kantine en een sportcentrum om ook daar lekker te kunnen knallen. Stel jezelf aan ons voor via 
thisisme@tchai.nl 
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