
 
 

 
 

Ambassadeur KidsProef 24 uur per week 

Gaat jouw hart sneller kloppen van (verantwoord) eten en ben je thuis in de wereld van 
basisscholen? Dan zijn wij je 30 nieuwe collega’s. 

Wij zijn op zoek naar een actieve vertegenwoordiger die ervoor gaat zorgen dat ons 
educatieve lesprogramma KidsProef op alle basisscholen in Nederland onderdeel wordt 
van het onderwijspakket. Dit lesprogramma is opgezet door de Smaakspecialist, een 
missiegedreven organisatie die gelooft in de kracht en noodzaak van verantwoorde 
voeding voor een leefbare wereld. Door het ontwikkelen, produceren en distribueren van 
biologische voeding creëren wij toegankelijkheid bij de consument. De drie belangrijkste 
merken zijn: BioToday, Smaakt en RAW Organic Food. De producten van deze merken zijn 
verkrijgbaar in het reguliere retailkanaal.  
Naast toegankelijkheid staat bewustwording centraal. De Smaakspecialist is van mening 
dat wanneer kinderen zich bewust worden van verantwoorde voedingskeuzes, zij beter 
voor zichzelf en de rest van de wereld zullen gaan zorgen. Vandaar het initiatief KidsProef! 

Het lesprogramma is bedoeld voor kinderen uit groep 7. De les gaat over verantwoorde 
voeding voor de mens en de impact daarvan op mensen, dieren en het milieu. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: voeding, biologische voeding en de 
impact van suiker. Ambassadeurs van KidsProef verzorgen deze lessen.  

Wat ga je doen? 
• Vergroten van de naamsbekendheid van het lesprogramma KidsProef 
• Contact leggen en onderhouden met basisscholen 
• Werving van ambassadeurs  
• Planning van de lessen (afstemming met scholen en ambassadeurs) 
• Inspireren, motiveren en adviseren van ambassadeurs zodat zij de lessen professioneel 

en met veel enthousiasme kunnen verzorgen 
• Samenstellen van de digitale invulling van de lessen  
• Verzorgen en up to date houden van het lesmateriaal  
• En af en toe sta je natuurlijk ook zelf voor de klas! 

 
Het profiel: 

• HBO werk en denkniveau 
• Affiniteit met (verantwoorde) voeding en connectie met de doelgroep van Kidsproef 
• Je durft initiatief te nemen en bent creatief in het vinden van oplossingen 
• Je bent ondernemend met realisatiekracht 

 
Werken bij de Smaakspecialist is een unieke kans om je kennis en ervaring te vergroten in 
een groeiende, dynamische wereld van healthfood. Kun je niet wachten om te starten? Stuur 
dan snel je CV en korte motivatie naar HRM@desmaakspecialist.nl t.a.v. Daiëlle Rikken.  
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