
Gezocht: 
Ambassadeur lespakket ‘Red de Krommies’ 

12 uur per week, minimaal 6 maanden

Wil jij ook zoveel mogelijk kinderen fan laten worden van de Krommies? Is met 
mensen in contact komen echt jouw ding? Heb je bakken energie om een innovatief 
lespakket aan de man te brengen in onderwijsland? En ben je toevallig ook nog op 
zoek naar een parttimejob of bijbaan van 12 uur per week? Dan kunnen wij jouw 
hulp goed gebruiken om samen met ons van Krom het nieuwe recht te maken!

Kromkommer

Wat ga je doen?

What’s in it for you?

Laat van je horen!

Wat zoeken wij in jou?

Kromkommer strijdt voor ‘gelijke rechten’ voor al het 
groente en fruit. Het is onze droom dat iedereen de 
kwaliteit van groente en fruit gaat zien als vers, veilig en 
lekker i.p.v. een focus op uiterlijke perfectie. Zo pakken 
we voedselverspilling bij de wortel aan en belanden
er meer kromme groenten op ons bord. We werken 
hieraan met onder andere campagnes, lobby, ons eigen 
kinderboek, speelgoed en een lespakket.

 Hands-on ervaring opdoen in het speelveld van 
Kromkommer
    Veel ruimte voor eigen input en ideeën
    Kennismaking met/uitbreiding van je netwerk in de 
food & onderwijs sector
    Je eigen tijd indelen en werken vanuit huis
    Ontwikkeling van diverse vaardigheden die passen bij 
je interesse
    Een salaris van 2000-2500 euro bruto per maand op 
basis van een fulltime werkweek
    Concrete resultaten; jij kan meehelpen 
voedselverspilling te verminderen en zo de wereld een 
beetje mooier en beter te maken

Is dit dé job voor jou? Dan ontvangen we jouw sollicitatie 
graag voor 23 juni. Hoe je dat wil vormgeven, mag je zelf 
bedenken. Mailen kan naar: info@kromkommer.com. Voor 
vragen kun je bellen met Chantal op 06-10961649.

    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 ziet kansen en kunt deze vervolgens omzetten naar 
een concreet plan 
    Je bent klantgericht en je wilt graag meer ervaring 
opdoen in één op één contact     
    Je hebt affiniteit met sociale media en communicatie
    Je volgt een relevante Hbo-opleiding op het gebied van 
onderwijs of voorlichting en zit in het 3e of 4e jaar van je 
studie of je bent net klaar
   Je bent bij voorkeur vanaf 15 augustus 2021 
beschikbaar

Jij gaat ervoor zorgen dat zoveel mogelijk 
scholen in Nederland aan de slag gaan met 
het lespakket “Red de Krommies”. Dit 
begint met het onderhouden en 
opvolgen van contacten met scholen 
die het lespakket inzetten. 

Daarnaast ga je aan de slag met het aantrekken van nieu-
we aanmeldingen en bedenken van acties en manieren 
om het lespakket nog bekender te maken. Ook het kin-
derboek en speelgoed neem je mee in je ideeën, wat je 
een echte Krommies ambassadeur maakt.


