
Kromkommer

Kromkommer redt groente die anders verspild worden 
vanwege hun ‘looks’ of overproductie en brengt ze weer 
terug op je bord. Wij verwerken deze kromme groente 
tot de lekkerste soepen en organiseren daarnaast toffe 
campagnes. Samen met onze Krommunity proberen wij 
zo voedselverspilling tegen te gaan. 

Wat zoeken wij in jou? 

* Een enthousiaste, zelfstandige aanpakker die zijn 
mannetje (of vrouwtje) staat
* Je hebt affiniteit met de missie van Kromkommer en 
bent gek op kromme groente
* Je bent klantgericht en je wilt graag meer ervaring 
opdoen in sales
* Je ziet kansen en kunt deze vervolgens omzetten naar 
een concreet plan
* Je volgt een relevante HBO of WO-opleiding en zit in 
het 3e of 4e jaar van je studie
* Je bent bij voorkeur vanaf 1 juli beschikbaar

Wat ga je doen?

Jij gaat, onder begeleiding van een enthousiaste 
Krommie, ervoor zorgen dat onze Krommunity nog 
sterker wordt én verder groeit. Op dagelijkse basis ga jij 
contact hebben met onze 
verkooppunten: je bezoekt 
fysiek verkooppunten, 
verwerkt bestellingen 
en organiseert 
productsamplings. Voor 
het organiseren van 
samplings heb je contact 
met onze vrijwilligers, 

voor wie jij ook het aanspreekpunt zal zijn. Daarnaast zijn 
wij altijd op zoek naar nieuwe verkoopkanalen voor onze 
soep. Jij krijgt de vrijheid om een strategie te bedenken 
voor het aanspreken van nieuwe kanalen en vervolgens 
de ruimte om dit plan ook tot uitvoering te brengen. De 
combinatie van een stage met een opdracht is eventueel 
mogelijk. 

What’s in it for you?

* Onderdeel zijn van een gedreven, enthousiast en 
actiegericht team
* Een zeer afwisselend takenpakket: geen week is 
hetzelfde!
* Hands-on ervaring op het gebied van sales
* Coaching en begeleiding van een enthousiaste Krommie
* Veel ruimte voor eigen input en ideeën
* Kennismaking met/uitbreiding van je netwerk in de 
food sector
* Werken in het leukste kantoor van Utrecht: de Social 
Impact Factory 
* Concrete resultaten; jij kan meehelpen 
voedselverspilling te verminderen en zo de wereld een 
beetje mooier en beter te maken

Next step

Is dit dé stageplaats voor jou? We ontvangen jouw 
sollicitatie graag zo snel mogelijk. De vorm mag je zelf 
bedenken. Mailen kan naar: info@kromkommer.com. 
Voor vragen kun je mailen of bellen met Chantal op 
06-47478080. Waar wacht je nog op?!

Is met mensen kletsen echt jouw ding? Heb je bakken energie om je in te zetten voor 

de groei van Kromkommer? En ben je toevallig ook nog 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! 
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