
 

Geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie, voorzien van je CV naar Willem van het Loo;  

055 54 280 65 willem@kavoparts.com 

KAVO BV  Tweelingenlaan 17  7324 AP  APELDOORN 

AFSTUDEEROPDRACHT 

(32-40 uur ) KAVO B.V. is al meer dan 30 jaar wereldwijd leverancier van auto-onderdelen voor Japanse en Koreaanse modellen. 

Met meer dan 25.000 referenties op voorraad zijn wij één van de grootste aanbieders in de wereld. Gezien onze 

ervaring en expertise zijn wij dé specialist in Aziatische auto-onderdelen.  

KAVO B.V. is onze bedrijfsnaam. Ons concept en onze producten verkopen wij onder de merknaam Kavo Parts.  

KAVO is een energiek bedrijf. Met gepassioneerde collega’s die beschikken over een gezonde drive. De markt waarin 
wij opereren is uiterst dynamisch. Door onze platte organisatiestructuur en no-nonsens cultuur weten wij volop en 

snel te schakelen op alle ontwikkelingen in de markt én bij de klant. 

Wij vragen:  

een student die een afstudeeropdracht zoekt op HBO niveau, je richting is technisch, commercieel en/of 

bedrijfskundig. Je zult in staat moeten zijn om de commerciële perspectieven uit de technische ontwikkelingen te 

ontdekken. Kennis van de automotive / aftermarket is gezien de complexiteit van deze branche een pré. Jouw 

werkwijze is professioneel en  je beschikt over de volgende capaciteiten; 

• je bent commercieel ingesteld,  

• je communiceert makkelijk,  

• je bent doelgericht, 

• je beschikt over een energieke en proactieve instelling, 

• je bent een sterke persoonlijkheid die dingen gedaan krijgt 

• je spreekt, leest en schrijft uitstekend Engels 

Wat kan je van ons verwachten?  

• Een uitdagende afstudeeropdracht waarmee je het verschil kunt maken  

• Een werkplek in een ambitieuze en groeiende organisatie waar eigen initiatief en een proactieve houding 

worden toegejuicht 

• Stagevergoeding in overleg 

Wij zoeken:  

een HBO student(e) met technische en commerciële vaardigheden, een no-nonsens en hands on mentaliteit. Iemand 

die affiniteit heeft met internationale handel en in het bijzonder met de Automotive. Herken je jezelf hierin?  Lees 

dan even verder!  

Wij hebben een interessante en uitdagende afstudeeropdracht. De Automotive is een branche waarin de (technische) 

ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen. In het kort zijn wij op zoek naar iemand die de toekomst van de 

Automotive en de aftermarket in kaart gaat brengen. 


