De Vegetarische Slager (Breda en Rotterdam) heeft een uitdagende stage:

Sales & Business Development
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 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!
Meer over de stage
Je zal stagelopen op de afdeling Customer Development en tijdens je stage ga je je onder andere bezig
houden met:
- Ondersteuning van strategie en bedrijfsontwikkeling:
• Identificeren van nieuwe klanten & kanalen
• Helpen bij acquisitie van nieuwe klanten binnen verschillende kanalen
• Ondersteunen van strategische analyses over markt & concurrenten
• Assistentie bij verkoopactiviteiten
• Ondersteuning bij het uitrollen van landen

Meer over jou
Het is essentieel dat je past binnen het team van De Vegetarische Slager. Daarnaast:
• Je bent gepassioneerd over de missie van de Vegetarische Slager en zeer gemotiveerd om bij te
dragen aan de groei van de Slager.
• Je hebt een commerciële instelling en hebt affiniteit met sales.
• Je bent een 3e of 4e jaars student (WO bachelor of master)
• Je bent op zoek naar een stage voor een periode van 6 maanden
• Goede communicatieve vaardigheden (schriftelijk & verbaal) en vloeiend Engels
• Analytisch & gestructureerd denken
• Resultaatgericht en pro-actieve leiderschapsmentaliteit
• Vermogen om te werken in een multifunctionele, multiculturele omgeving
Dit bieden wij:
Een geweldige kans om werkervaring op te doen 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 sales & business development 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. Tot slot ontvang je ook een stagevergoeding van €500 per maand. Let op:
Dit is een meewerk stage, een afstudeerstage behoort niet tot de mogelijkheden.
Enthousiast? Mail je sollicitatie voor deze stage naar solliciteren@devegetarischeslager.nl

