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Onder andere industrieel ontwerper
Dit beroep houdt vooral in datje veel dingen ontwerpt voor een nieuw project zo heb je ook erg
vaak vergaderingen met de mensen die samen metje in het project zitten maarje hebt vaak ook niet
maar 1 project maar meerdere. In dit beroep moetje ook vooral denken aan de mensen die het
zullen gaan gebruiken zoals: de behoeftes en de eisen die ze stellen.
Het beroep
Het beroep stelt toch wel een aantal eisen aanje persoonlijkheid zoals: goed samen kunnen werken
met anderen want dat doe je bijna de hele dag, je brainstormt en praat over de uitkomsten die je
verzonnen of achter bent gekomen. Wat ik heb gezien zijn het ook erg fijne werk plekken, soms sta
je maar het meest van de tijd luister je naar anderen of zit je in een vergadering.
Maar in deze omstandigheden zijn er geen zware lichamelijke verrichtingen of echte speciale
medische eisen.
Je hebt vooral vaste werktijden, het is mm of meer dat alsje maar het aantal uur op een dag maakt
wat je hebt afgesproken.
Deeltijd werken hebben ik geen voorbeelden van gezien maar volgens mij is dat er ook niet wantje
hebt vaak we! heel vee! uren nodig om te werken aanje projecten en dat red je niet met weinig uren.
Het bedrijf
Philips Research is het bedrijf waar 1k stage heb gelopen, iedereen kent natuur!ijk het bedrijf Philips
a!!een is dit een ander deel van het bedrijf en bier bedenken ze producten die Philips zou kunnen
produceren. Philips heeft erg vee! vestigingen zitten over de he!e wereld van Research en een van
de grootste zit in Nederland op het High Tech Campus. Je kunt dus nagaan dat er erg veel mensen
werken bij Philips. In het Research gedee!te zou je best kunnen switchen van functie a!s je ook aan
de eisen voldoet. De mensen zeif in het bedrijf waar ik de dagen mee heb ge!open zijn erg aardige
mensen en de sfeer in het bedrijf is ook niet verkeerd het is in iedergeval niet een bedrijf met alleen
maar kleine kantoortjes of een kaa! bedrijf het is er we! k!eurrijk en mensen hebben meer contact
met e!kaar omdat ze vee! bij elkaar zitten.
De leerzaamste ervaring vond 1k het onderzoeken van een onderwerp voor een project en een dag
volgen van een werknemer in het bedrijf om te zien hoe zo’n dag eraan toe gaat.
Het was ook erg fijn dat wanneer we elke dag kwamen dat er weer een heel programma voor ons
ldaar stond om te doen op die dag. Het waren ook wel erg interessante dingen en eigenlijk heb ik
geen een ding dat ik minder vond ik vond e!ke dag erg interessant en leuk om nieuwe dingen te
weten komen. 1k twijfel alleen nog we! aan wat voor baan ik eigenlijk wi! gaan doen na mijn studie
want het zijn we! erg leuke banen waar 1k mee in aanraking ben gekomen maar eigenlijk heb je over
universitaire opleiding voor nodig en ik weet niet zeker of dit ook echt jets is wat ik zoek maar wie
weet vind ik het later wel erg leuk en kan 1k er misschien we! is jets mee gaan doen.
Tot slot wi! 1k graag nog de mensen bedanken die tijd in mij hebben wil!en stoppen en dat ze er zo’n
!euke en interessante stage van hebben gemaakt.

