Er worden in Nederland prachtige en heerlijke producten gemaakt door producenten met passie voor het vak. Veelal gebeurt
dit nog op een authentieke manier en is daar veel vakmanschap voor nodig. Bij StreekSelecties zijn we dagelijks op zoek
naar deze mooie, lokale producten en hun producent voor onze retail-klanten. Wij zijn niet alleen de verbinder tussen de
ambachtelijke producent en retailer, maar ook de ontzorger voor de uitdagingen die zo’n samenwerking met zich meebrengt.
Denk aan de logistieke realisatie, het “retailproof” maken van het product en de producent, het relatiebeheer en het borgen
van de kwaliteit.

Meewerkstage StreekSelecties
Een ideale omgeving om enorm veel te leren bij een bedrijf in de foodsector. Als meewerkstagiair heeft StreekSelecties het
volgende te bieden:
• Een leuke stage bij een ondernemend bedrijf waar je alle ruimte krijgt om te leren. Samen zorgen we ervoor
dat de lekkerste producten beschikbaar zijn voor de consument. Jij maakt deel uit van ons kleine team waar de lijntjes
kort zijn en een fijne werksfeer is op ons kantoor in Nieuwkuijk.
• Je ontvangt een stagevergoeding gedurende je stageperiode.
• Bij een prettige samenwerking is een dienstverband na afloop van je stageperiode mogelijk.
• En niet heel onbelangrijk, de lekkerste cappuccino’s van onze barista collega!

Tijdens je meewerkstage bij StreekSelecties ga je met het volgende aan de slag:
• Jij gaat aan de slag met het ondersteunen van onze logistieke afdeling,
waarbij je onder andere orders behandelt van en naar leveranciers.
• Jij weet de consument te woord te staan en te schakelen met klanten en leveranciers.
• Jij zorgt ervoor met je planning skills dat onze barista melk, rechtstreeks afkomstig van de boer,
wordt bezorgd door heel Nederland.
• Jij proeft de lekkerste en nieuwste producten uit ons assortiment en zorgt ervoor dat de productdatabase up to date is.
Denk jij nu; dit is een stageplek voor mij? En studeer jij in de richting van logistiek, bedrijfskunde of administratie?
Ben jij communicatief sterk en een echte regelaar? Pak dan die kans door een mailtje te sturen naar
info@streekselecties.nl t.a.v. Loes Bertens met je gegevens en motivatie!
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