
 
 

 
 

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

Heb jij een passie voor verantwoord en lekker eten? Spreek jij graag voor groepen en 
geniet jij ervan om kinderen bewust te maken van de toegevoegde waarde van goede 
voeding? Dan zijn wij je 30 nieuwe collega’s! De Smaakspecialist zoekt twee enthousiaste 
stagiaires voor haar stichting KidsProef 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 en kritische vragen 
lever je een bijdrage aan ons Kidsproef-team.  
 
Een groot onderdeel van jouw stage is ons programma Kidsproef, waarin jij helpt om 
kinderen van groep 7 en 8 bewust te maken van gezonde voeding, zodat zij beter voor 
zichzelf en de rest van de wereld zullen zorgen. Met jouw overtuigingskracht en sterke 
(schriftelijke & mondelinge) communicatievaardigheden zorg je voor een groei in 
ambassadeurs en scholen. Daarnaast ben jij een talent op het gebied van social media 
(waaronder Instagram en TikTok), benader jij de juiste influencers en vul je met veel plezier 
onze kanalen met de tofste content. Als je ook ervaring hebt met WordPress is dat een pré. 
Je bent goed in plannen en organiseert meet & greets met onze ambassadeurs. Jouw 
commerciële gevoel en jouw passie voor biologisch en verantwoord eten zijn een gouden 
combinatie. Je spreekt graag voor een groep en geniet ervan om anderen bewust te maken 
van de voordelen van verantwoorde en gezonde voeding, zowel bij het verspreiden van 
promotiemateriaal in diverse steden, als wanneer je voor de klas staat. Jij sluit als geen 
ander aan op de verschillende doelgroepen (kinderen, docenten & ouders) en bent een 
echte aanpakker!  
 
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 Kidsproef team overleggen waar jouw stage onderzoek inhoudelijk over zal gaan.  

Bij welk team hoor jij? 
Het KidsProef team bestaat uit meerdere stagiaires en ambassadeurs. Het is een dynamisch 
team met een flexibele instelling. We rijden graag het land door om gastlessen te geven, 



 
 

 
 

maar helpen ook graag andere teams. Koken voor het bedrijf, flyeren in steden, inpakken en 
rondbrengen van kerstpakketen; wij doen het allemaal! Eefje, ambassadeur KidsProef) 

Team KidsProef is een enthousiast team binnen de Smaakspecialist waarmee we samen met een 

groep ambassadeurs door het hele land gastlessen over gezonde voeding verzorgen. Je leert hier 

zelfstandig te werk te gaan, out of the box te denken en flexibel te zijn. Zo rijden we het hele land 

rond om lessen te geven, hebben actief contact met basisscholen en ambassadeurs om lessen te 

plannen en houden we de social media kanalen bij. Activiteiten als koken voor een lunch met 

klanten of flyeren horen hier ook bij en maken een stage bij KidsProef heel afwisselend en leuk! 

(Anne-Floor, stagiaire KidsProef) 

 

Kortom: Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, commerciële stagiaire die graag voor 
groepen spreekt, met een relevante online marketing & communicatie opleiding op HBO 
niveau en sterke communicatieve vaardigheden, 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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