
Logistieke Stage bij BIS moeder Mood 
 

BIS, European leader in AudioVisual, Video & ICT integration, is 100% dochter van de Canadese 

multinational Mood Media Corporation. Mood is marktleider op het gebied van instore media en 

gebruikt muziek, beeld en geur om voor bezoekers van retailorganisaties en horecabedrijven een 

optimale (merk)beleving te creëren. De diensten van Mood bieden retailers en horeca-eigenaren de 

mogelijkheid om snel te reageren op markttrends en de aankoopbeslissingen op de winkelvloer te 

beïnvloeden. Mood Media Corporation is actief in meer dan 41 landen. 

  

Graag willen wij onze logistiek ervaring overdragen aan jong talent. Daarnaast willen wij leren van 

nieuwe inzichten en theorieën op het logistieke vlak. Daarom hebben wij in Ridderkerk plek voor 

een gedreven: 

 

Stagiair Logistiek VMBO/MBO 
Afwisselend, Logistiek, Administratie, Hands-on, Hecht team 

 

De stage 

Je handen gaan uit de mouwen. Je houd je bezig met leuke en afwisselende werkzaamheden op 

logistiek gebied en samen met je collega’s zorg je voor een goed verloop van de logistieke 

processen. Je verzorgt de logistieke en administratieve afhandeling van orders, de controle en 

verwerking van goederenontvangst en het inventariseren en controleren van de voorraden. 

Daarnaast houd je met elkaar het magazijn schoon en functioneer je als vraagbaak voor zowel 

leveranciers en klanten als voor je collega’s. Kortom: een uitdagende en zelfstandige stageplaats 

waarin je veel kunt leren en betekenen. 

 

Mood vraagt 

Je bent een aanpakker met energie en initiatief en je volgt een VMBO/MBO opleiding. Je weet hoe 

duurzame goederen op de juiste manier worden verzonden en ook hoe een administratie goed wordt 

bijgehouden. Je werkt graag met mensen, hebt plezier in wat je doet en vindt het niet erg als je 

eens een uurtje langer moet blijven. Je bent flexibel inzetbaar en je weet wat MS Office is (met 

name Word en Excel). Het is een pré als je redelijk Engels spreekt. 

 

Mood biedt 

Wij bieden een uitdagende stageplek in een leuk team, op een veelzijdige logistieke afdeling in een 

dynamisch bedrijf. Mood is een dynamische organisatie met een dynamisch dienstenportfolio, die 

actief is in een dynamische markt. Kortom: je krijgt de gelegenheid om jezelf op het logistieke vlak 

te ontplooien bij een internationaal georiënteerd bedrijf.  

 

Neem deze stap 
Stuur je motivatie en cv per e-mail naar: 

- Adrie van der Heiden, a.vanderheiden@moodmedia.com en/of 
- Rosa Maurits, r.maurits@moodmedia.com. 

 
Voor meer informatie kun je ook met hen bellen: 035 – 6990 300. 
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