
 

 
 
 
 

De Vegetarische Slager heeft een uitdagende stage: 

Supply Chain  
 
 Onze droom is om geen dieren meer te gebruiken voor onze consumptie. Smaakervaring staat voorop bij 
de keuzes die we maken, omdat we geloven dat dit de manier is om vleesliefhebbers ervan te overtuigen 
dat ze niets hoeven te missen met onze producten. Een waar feest, zonder het beest! Door vakmanschap, 
menselijke connecties, ondernemerschap, rebelsheid, humor, passie, optimisme, duurzaamheid en 
pionieren, willen we de grootste slager ter wereld worden, zodat we onze grote droom kunnen 
waarmaken. Sinds we eind 2018 onze krachten hebben gebundeld met Unilever, komt die droom elke dag 
dichter bij de realiteit! Herken je jezelf in deze woorden? In onze droom? Misschien heb je altijd het gevoel 
gehad dat je dit gemist hebt in de banen/stages die je tot nu toe hebt gedaan? Dat hadden wij zeker, en 
daarom zijn we super blij dat we dit in de Vegetarische Slager hebben gevonden! Doe mee met de grootste 
voedselrevolutie aller tijden vanuit onze stek in Breda! 
 
Wat zullen je belangrijkste taken zijn? 

• Dagelijkse ondersteuning van de productieleider & innovatie coördinator. 

• Je denkt mee over het continue verbeteren van de fabriek, met een oog op groei van De 
Vegetarische Slager.  

• Je onderzoekt nieuwe werkwijzen. Je stemt deze af en implementeert ze. 

• Je ondersteunt/leidt de coördinatie van nieuwe materialen, verpakkingen of producten in de 
fabriek. 

• Je werkt in teamverband met een veiligheidscoördinator, planningsteam, kwaliteitsmedewerker en 
technische dienst, samen zijn jullie verantwoordelijk voor het optimaal draaien van onze productie 
én het aansturen/instrueren van ons productieteam.  

• Implementeren van een applicatie op de fabrieksvloer. De applicatie maakt papieren registratie 
overbodig en helpt bij het inzichtelijk maken van de data die we verzamelen. 

• Je denkt mee over de verzamelde data en hoe deze geïnterpreteerd en gepresenteerd moeten 
worden. Je denkt mee over de ontbrekende info en hoe deze verzameld kan worden. 

 
Over jou: 

• Je bent gepassioneerd over de missie van De Vegetarische Slager en zeer gemotiveerd om bij te 
dragen aan onze groei. 

• Je bent op zoek naar een stage vanaf februari, maart of april 2022 

• Je staat ingeschreven aan een universiteit of hogeschool en studeert supply chain management, 
operations research, voedingswetenschappen, informatiesystemen of een soortgelijke studie. 

• Je hebt een proactieve houding. 

• Je bent in staat om in systemen te werken en kunt gemakkelijk processen begrijpen voor het 
verzamelen van informatie 

• Je communiceert in het Nederlands en Engels. 
 

Wat wij bieden: 
Een geweldige kans om werkervaring op te doen in een snel bewegend, bedrijf en een unieke kans om een 
kijkje achter de schermen te krijgen bij zowel De Vegetarische Slager als Unilever. Je wordt een volwaardig 
lid van het Supply Chain team en krijgt verantwoordelijkheid vanaf dag één. Daarnaast krijg je uitstekende 
begeleiding om ervoor te zorgen dat je het maximale uit je stage kunt halen. Tot slot ontvang je ook een 
stagevergoeding van €500 per maand. Enthousiast? Mail je sollicitatie voor deze stage naar 
solliciteren@devegetarischeslager.nl. 

 


