
 
 

 
 

Meewerkstage Webshop 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? En heb je ook een brede 
interesse in wat er allemaal komt kijken bij online marketing? Dan zijn wij je 30 nieuwe 
collega’s! De Smaakspecialist zoekt een gemotiveerde stagiaire 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 
houd je ons Webshop team scherp. Zo ben je creatief in het bedenken van nieuwe marketing 
acties. En of het nu om onze social media kanalen gaat, of het maken en versturen van onze 
nieuwsbrieven, jij vult ze met inspirerende content. SEO kent voor jou geen geheimen: 
doordat jij teksten schrijft met de juiste trefwoorden en uitstekende leesbaarheid zijn we 
online gemakkelijk te vinden. Jij weet namelijk precies wat onze doelgroep (voornamelijk 
voor onze merken Biotoday en Smaakt) aanspreekt. Je controleert nauwkeurig alle orders en 
met jouw sterke schriftelijke en mondelinge communicatie help je klanten graag verder, 
zowel telefonisch als per mail. Heb je al ervaring met online marketing, GA en CMS systemen 
zoals Wordpress? Dan is dat zeker een pré.  

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 Webshop team overleggen waar jouw stage onderzoek inhoudelijk over zal gaan.  

Bij welk team hoor jij? 
Eefje: “Binnen Team webshop werken we samen aan de groei van de onlangs vernieuwde 
webshop. We beginnen in de ochtend met een kort overleg en werken doelgericht aan alles 
dat te maken heeft met het runnen van een webshop. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en 
dat geeft energie! Ben jij creatief, heb je goede communicatie skills en heb je 
doorzettingsvermogen en daadkracht? Dan pas jij zeker binnen ons team!” 

Eefje is binnen de Smaakspecialist verantwoordelijk voor de realisatie van de webshop 

Kortom: Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde, zelfstandige en creatieve stagiaire die 
nauwkeurig kan werken en uitblinkt op het gebied van online marketing met een HBO 



 
 

 
 

opleiding in de richting van marketing & communicatie (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. 

mailto:HRM@desmaakspecialist.nl

