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De Smaakspecialist 

De Smaakspecialist is een organisatie met een missie: wij geloven in de kracht en 
noodzaak van verantwoorde voeding voor een leefbare wereld! 

Naast het verantwoorde en biologisch productassortiment, spelen kennis- en 
inspiratiedeling een belangrijke rol. De impactprojecten KidsProef, Organic Kitchen en Bio 
Proeflokaal leveren hier een substantiële bijdrage aan.  

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 raken om verantwoord te eten.  

Ons hoofdkantoor bevindt zich midden in de natuur in Ulvenhout op Landgoed Luchtenburg. 
Daarnaast hebben wij een distributiecentrum en verschillende productielocaties. Samen 
delen wij de passie voor goed, bewust en lekker eten. 

Wij zijn op zoek naar een afgestudeerde student in de richting van Finance&Control of 
Bedrijfseconomie die er samen met ons finance-team voor gaat zorgen dat de 
administratieve processen goed verlopen.  

Wat ga je zoal doen? 

• Verwerken van bankmutaties, memoriaal boekingen, journaalposten 
• Beheren van debiteuren, crediteuren en grootboek 
• Bijdragen aan de (maand/kwartaal/jaar) afsluiting 
• Bijdragen aan de aangifte omzetbelasting 
• Verantwoordelijk voor de verwerking van manco-meldingen en prijsverschillen 
• Overige Administratieve werkzaamheden (projectmatig) 
• Doorgroeimogelijkheden zijn continu onderwerp van gesprek 
 

Wat verwachten wij van jou? 

• Opleiding op tenminste HBO-niveau (Finance&Control, Bedrijfseconomie of 
Accountancy) 

• Interesse in boekhouding en administratie  
• Tijdens stages gewerkt met een boekhoudpakket (King is een pré) 
• Uitstekende kennis van Excel 
• Planmatig, zeer secuur en gestructureerd 
• Communicatief vaardig en een proactieve werkhouding, je toont initiatief  
• Woonachtig in de nabije omgeving van Luchtenburgseweg 2 in Ulvenhout AC. 
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Wat kan je van ons verwachten? 

• Werk waarmee jij impact kunt maken in de wereld van verantwoorde voeding 
• Marktconform salaris en voorwaarden 
• Mogelijkheid tot een één op één traject met een personal coach  
• Mogelijkheid om wekelijks deel te nemen aan een sportprogramma 
• Laptop van de zaak 

 
Werken bij de Smaakspecialist is een unieke kans om impact te maken in de dynamische 
wereld van health food. Interesse en beschikbaar op korte termijn? Stuur dan je CV en korte 
motivatie naar HRM@desmaakspecialist.nl t.a.v. Daiëlle Rikken.  

 
 


