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Help jij ons de impact van de Smaakspecialist te vergroten?
De Smaakspecialist ontwikkelt produceert en distribueert duurzame levensmiddelen. Wij voelen ons verantwoordelijk om
goed voor onze wereld te zorgen. Dit betekent dat wij het belangrijk vinden dat onze producten niet alleen heel lekker en
van hoge kwaliteit zijn, maar ook geproduceerd met aandacht en liefde voor mens, dier en natuur. Ons doel is om de
aanschaf van biologische producten laagdrempelig te maken, waardoor zoveel mogelijk mensen geïnspireerd worden
verantwoord te eten.
Om onze droom werkelijkheid te maken geloven wij dat kennis- en inspiratiedeling daar een belangrijke bijdrage aan kan
leveren. Met impactconcepten zoals het foodplatform Organic Kitchen, het lesprogramma voor basisscholen Kidsproef en
het pop-up concept BioProeflokaal geven wij hier vol energie invulling aan. Daarnaast bezoeken wij natuurlijk
supermarkten, beurzen, events en scholen om zo veel mogelijk mensen te inspireren. Dit doen wij samen met al onze
collega’s, communities en partners, zowel on- als offline.
Voor 2017 staan onder andere de volgende activiteiten op de planning:
- KidsProef tour; scholen bezoeken en enthousiasmeren voor het educatieve lesprogramma KidsProef
- Retail tour; waarom kopen consumenten biologische producten in de supermarkt?
- Foodtruck inspiration tour; met onze BioToday pick-up langs supermarkten, beurzen en evenementen
Wij zijn op zoek naar enthousiaste food ambassadeurs die ons willen helpen bij deze activiteiten en de beweging naar
verantwoorde voeding samen met ons willen versnellen.

Sluit jij ook aan bij het impactteam van de Smaakspecialist?
Wie zoeken wij?

Mensen die verwachten tijd en energie over te hebben en flexibel inzetbaar zijn; collega’s die het leuk vinden om de
missie van de Smaakspecialist uit te dragen met een passie voor gezonde voeding. Uiteraard ben je representatief en geeft
het je voldoening om mensen aan te spreken en hen te inspireren over verantwoorde voeding. Het aantal uren per maand
is afhankelijk van de planning van benoemde activiteiten en je inzetbaarheid. Kortom, in gezamenlijkheid zullen we dit
afstemmen.
Als je geïnteresseerd bent, stuur dan een mail met je gegevens en motivatie naar hrm@desmaakspecialist.nl.
Doe jij ook mee?

