
 

 
 
 

De Vegetarische Slager (Breda) heeft een uitdagende stage voor een: 
 

Stagiair(e) Finance Business Partnering (fulltime) 
 
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? Doe mee met de grootste voedselrevolutie aller tijden vanuit onze stek in Breda!  
 
Meer over de stage 
Je zal stage lopen op de afdeling Finance en tijdens je stage zal je je onder andere bezig houden met: 

• Het ontwikkelen van een maandelijkse rapportage over de performance en groei van de Vegetarische Slager. 

• Het analyseren van de financiële resultaten (o.a. de omzet en kosten van onze producten) en daarmee 
inzichten te generen.  

• Het meehelpen aan business cases en projecten.  
 
Competenties: 
Het is essentieel dat je past binnen het team van De Vegetarische slager. Daarnaast ben jij de geschikte kandidaat voor 
deze stage, omdat: 

• Je volgt op dit moment een WO-studie (in business, economie of data science). 

• Je bent op zoek naar een stage met startdatum 1 januari 2021. 

• Je bent een half (studie)jaar beschikbaar om vol mee te draaien met ons team. Helaas vanwege de COVID-
maatregelen grotendeels vanuit huis.  

• Omdat we erg snel groeien en uitbreiden naar andere landen is een goede kennis van de Engelse taal een 
must! 

• Je bent proactief en erg gemotiveerd, daarbij heb je een echte ‘hands-on’ mentaliteit en kan je goed 
zelfstandig werken. 

• Je bent een echte teamplayer en vind het leuk om met veel verschillende mensen samen te werken. 

• Je vindt het leuk om met cijfers te werken, te analyseren en te rapporteren. 

• Je beheerst het Microsoft Office-pakket, met name Microsoft Excel. Advanced Excel, Power BI of Data Sciene 
skills zijn een pre.   
 

Dit bieden wij: 
Een prachtige en leerzame stageplek in een snel bewegend, doelgericht bedrijf en een unieke kans om een kijkje 
achter de schermen te nemen bij zowel De Vegetarische Slager als bij Unilever. Je wordt een volwaardig lid van het 
enthousiaste team en krijgt vanaf de eerste dag verantwoordelijkheid. Daarnaast krijg je een uitstekende begeleiding 
om ervoor te zorgen dat je het maximale uit je stage kunt halen. Met jouw inzet draag je bij aan onze groei, die ertoe 
moet leiden dat we de grootste slager van de wereld gaan worden! Tot slot ontvang je ook een stagevergoeding van 
€500 per maand.  
 

Enthousiast? Mail je sollicitatie voor deze stage naar Eslie Siemons via solliciteren@devegetarischeslager.nl. 
 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 
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