Stage productontwikkeling
Wil jij bijdragen aan de ontwikkeling van onze heerlijke chocoladepasta’s? Als Stagiair Productontwikkeling bij Brinkers
Food krijg je de kans om in de keuken te kijken bij een van de meest vooruitstrevende producenten van chocoladepasta.
Word je hier al blij van? Lees dan snel verder!
Brinkers is een van 's werelds toonaangevende, volledig gecertificeerde producent van een breed scala aan
hoogwaardige, conventionele en biologische chocopasta’s. Het bedrijf, gevestigd in Enschede, is meer dan 125 jaar
geleden opgericht. Brinkers wordt algemeen erkend als een echte en unieke specialist in chocoladepasta’s.
Brinkers biedt een leuke en dynamische werkomgeving in een snelgroeiende en internationaal georiënteerde
onderneming.
Wat ga je doen?
Voor de afdeling R&D hebben wij een stageplek voor een tweede- of derdejaars student met ambitie!
Tijdens deze stage mag je binnen ons innoverende bedrijf aan de slag met het verbeteren van onze recepturen en het
ontwikkelen van nieuwe recepturen.
Wij bieden onze stagiaires altijd een zo divers mogelijk pakket aan taken aan, voor de functie bestaat dit onder andere
uit:
• Het maken van (proef)recepturen op het lab;
•

Het ontwikkelen van nieuwe recepturen;

•
•

Optimaliseren van recepturen om de kwaliteit, efficiëntie of kostprijs te verbeteren of om te voldoen aan
klanteisen (denk hierbij aan bijvoorbeeld Nutri-Score, voedingsclaims);
Zoeken naar nieuwe grondstoffen;

•

Volgen en rapporteren van nieuwe marktontwikkelingen.

Wie zoeken wij?
•
•
•
•
•

HBO of WO studenten in het 2e of 3e jaar;
De opleidingen levensmiddelentechnologie (Food technology), Food Innovation of Food & Health zullen goed
bij deze stage aansluiten;
Je bent communicatief erg vaardig en je bent pro-actief;
Je spreekt en schrijft Nederlands;
Je wil bovenal graag leren!

Wat bieden we jou?

•
•
•
•

Een leuke stageplek in een snelgroeiende, internationaal opererende organisatie waar geen dag hetzelfde is;
Een stagevergoeding;
Leuke collega’s en een informele werksfeer;
Ruimte om je zelf te ontwikkelen.

Lijkt het jou leuk om bij ons stage te komen lopen of heb je hierover vragen?
Neem dan contact op met Robin Weghorst of Iris Hassink via: personeelszaken@brinkers.com

