
Hou je bijna net zo veel van het in kaart brengen van processen als van gekke groente? En ben je 

opzoek naar een supertoffe stage van voor een periode van minimaal 3 maanden? Dan kunnen wij jouw 

hulp goed gebruiken om samen met ons van Krom het nieuwe recht te maken!

Kromkommer redt groenten die anders verspild worden 

vanwege hun ‘looks’ of overproductie en brengt ze 

weer terug op je bord. Dit doen we door deze gekke 

groente te verwerken tot de lekkerste soepen en 

met vele toffe campagnes. Het Kromkommer kantoor is 

de spil van onze organisatie. Hier wordt er - samen 

met jou - voor gezorgd dat alle processen  

op rolletjes lopen.

Kromkommer

Wat zoeken wij in jou?

Een enthousiaste, zelfstandige aanpakker die kritisch 

en analytisch is ingesteld

Je vindt het leuk om met onze partners te kletsen 

en bent niet bang om contact op te nemen

Je bent een nieuwsgierige speurneus en gek op 

details

Je volgt een HBO-opleiding gerelateerd aan 

voedselveiligheid (zoals voeding en dietetiek of 

voedingsmiddelentechnologie)

-
-
-
-

Wat ga je doen?

Jij zult de verantwoordelijkheid krijgen over het 

opstellen van een HACCP (Hazard Analysis and Critical 

Control Points) plan. Van het moment dat de gekke 

groente bij de teler uit de grond komt tot het moment 

dat onze soep op het bord van de consumenten ligt, 

zijn er verschillende ‘voedselveiligheidsrisico’s’. We 

verwachten dat jij een analyse kunt maken van deze 

processen en de bijbehorende risico’s. Samen met onze 

partners breng je in kaart wat ervoor nodig is om dit 

goed vast te leggen. Heb je nog tijd over? Dan kun je 

ons helpen met alle andere activiteiten. Je mag van ons 

overal in meeneuzen.

What’s in it for you

Werken in een gedreven, enthousiast en 

actiegericht team
-
-
- Coaching en begeleiding van een enthousiaste Krommie.

Kennismaking met/uitbreiding van je netwerk in de 

food sector.
-

Is dit de stage voor jou? Dan ontvangen we jouw 

sollicitatie met CV graag zo snel mogelijk.

Mailen kan naar: info@kromkommer.com. Voor vragen kun 

je mailen of bellen naar 06-10961649. Waar wacht je 

nog op?!

The next step

 

Gezocht:
stagiair voedselveiligheid

-

Je kunt goed plannen en beschikt over een 

helicopterview

Je hebt affiniteit met de missie van Kromkommer-

Hands-on ervaring op het gebied van  

voedselveiligheid

- Concrete resultaten; jij kan meehelpen voedselver-

spilling te verminderen en zo de wereld een beetje 

mooier en beter te maken

Kom erbij!


