
 
 

 
 

Meewerkstage Logistiek bij de Smaakspecialist 
Looptijd: vanaf september 2021 tot februari 2022 | tenminste 3 à 4 dagen meewerken per week 

Gaat jouw hart sneller kloppen van verantwoord & lekker eten? Ben jij een échte foodie? 
En heb je ook een brede interesse in wat er allemaal komt kijken bij logistiek? Dan zijn wij 
je 30 nieuwe collega’s! De Smaakspecialist zoekt twee gemotiveerde stagiaires vanaf begin 
september 2021.  

Wie zijn wij?  
Bij de Smaakspecialist werken ongeveer 30 mensen samen aan een missie: verantwoorde 
voeding toegankelijk maken voor iedereen. Onze biologische producten zijn niet alleen heel 
lekker en van hoge kwaliteit, maar worden ook geproduceerd met aandacht en liefde voor 
mens, dier en natuur. Ook delen we graag onze kennis en inspireren wij door door onze 
impactprojecten KidsProef, Organic Kitchen en Bioproeflokaal.  

Misschien ken je ook onze merken: BioToday, Smaakt, RAW Organic Food en Consenza. 
Hiermee inspireren wij dagelijks miljoenen mensen op weg naar een positieve 
voedselafdruk. Ons hoofdkantoor bevindt zich op een prachtige locatie midden in de natuur 
op Landgoed Luchtenburg in Ulvenhout, ongeveer een half uur vanaf station Breda met de 
bus of fiets. Tevens hebben wij een distributiecentrum en verschillende productielocaties. 
Samen delen wij de passie voor goed, bewust en lekker eten.  

Wat houdt je stage in? 
Met jouw betrokken en gemotiveerde houding, frisse blik, actuele kennis & kritische vragen 
zorg je ervoor dat ons Logistiek team scherp blijft. Jij bent altijd bezig met hoe processen, 
sneller en beter kunnen worden uitgevoerd, waardoor je met creatieve en efficiënte 
voorstellen komt om onze logistiek te verbeteren. Ons magazijn is altijd keurig op orde, 
omdat jij nauwkeurig bent in het beheren van voorraad en het in ontvangst nemen van 
goederen. Jij houdt namelijk van een opgeruimde & overzichtelijke werkomgeving. Op een 
behulpzame en proactieve manier ondersteun je jouw collega’s met allerlei voorkomende 
werkzaamheden.  

Wij verwachten dat je tenminste 24-32 uur per week met ons bedrijfsproces meewerkt. 
Daarnaast bieden wij jou de mogelijkheid om een stageonderzoek uit te voeren. Jij zal samen 
met het Logistiek team overleggen waar jouw stage onderzoek inhoudelijk over zal gaan.  

Bij welk team hoor jij? 
Je komt terecht in een informeel team waar een open cultuur heerst en je jezelf kunt 
ontplooien.  Je krijgt de ruimte om alle aspecten binnen verschillende disiplines te 
verkennen waarbij je echt een onderdeel van het team bent.  

Kortom: Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde, zelfstandige stagiaire die nauwkeurig kan 
werken en goed overzicht kan houden met een HBO opleiding in de richting van transport 
& logistiek (of vergelijkbaar), bij voorkeur in het bezit van rijbewijs B. 

Herken jij jezelf hierin en kan je niet wachten om te starten? Stuur dan snel je CV met een 
korte motivatie naar HRM@desmaakspecialist.nl. 
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