
 
 

 
 

Meewerkstage Webshop bij de Smaakspecialist 
Online marketeer-in-actie M/V (stage) 
 
Gaat jouw hart sneller kloppen van gezonde voeding in combinatie met marketing en online-
sales? En vind jij het ook zo belangrijk dat deze produkten eenvoudig en snel online 
beschikbaar zijn? Dan zijn wij je 30 nieuwe collega’s! De Smaakspecialist zoekt per direct een 
nieuwe stagiaire per 1 juni 2021.  
 
Dagelijks inspireren wij miljoenen mensen met onze producten. Dit doen wij mede met 
onze merken: BioToday, Smaakt, RAW Organic Food en Consenza. Onze producten zijn niet 
alleen heel lekker en van hoge kwaliteit, 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 om 
verantwoord te eten. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Ulvenhout op Landgoed 
Luchtenburg. Daarnaast hebben wij een distributiecentrum en verschillende 
productielocaties. Samen delen wij de passie voor goed, bewust en lekker eten. 
 
Voor het optimaliseren van onze webshop zijn wij op zoek naar een enthousiaste stagiaire 
die met ons gaat meewerken aan het beter online beschikbaar van gezonde voeding.  
 
Waar ga je doen? 
 
Als Webshop stagiaire heb je een enorm veelzijdige functie! Je gaat je onder andere bezig 
houden met de volgende activiteiten: 

• online marketing (o.a. seo, email, social) 

• promoties bedenken 

• teksten optimaliseren (seo) 

• samenwerkingen aangaan 

• orders checken 

• google analytics bijhouden 

• webshop updaten 

• productbeheer 

• nieuwe recepten toevoegen 

• vragen van klanten bantwoorden 
 
  



 
 

 
 

Wat zien we graag? 

• Meer dan gemiddelde interesse in online marketing en communicatie en een goed 

commercieel gevoel 

• Ervaring met de programma’s in het MS Office pakket en de designprogramma’s van 

Adobe 

• Een vlotte pen en beheerst de Nederlandse taal meer dan gemiddeld in woord en 

geschrift 

• Je hebt affiniteit met biologisch/verantwoord eten 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs  

Kun je niet wachten om te starten? Stuur dan snel je CV met een korte motivatie naar 
HRM@desmaakspecialist.nl 
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