
 
 
 
 
 
 
 

Afstudeerproject / stage gericht op het 
in kaart brengen / optimaliseren van 
(administratieve) processen 
Een uitdagende en verantwoordelijke afstudeeropdracht waarin wij 
opzoek zijn naar een frisse en kritische blik. 
 
Wat ga je doen?  
Tijdens deze stage ben jij bezig met het in kaart brengen en 
optimaliseren van alle (administratieve) processen binnen het bedrijf. Je 
zult deze processen vastleggen in heldere procesbeschrijvingen met 
ondersteuning van flowcharts (Visio). Het uiteindelijk doel is om een 
totaal overzicht te creëren van alle (administratieve) processen en de 
onderlinge samenhang daartussen. 
 
Daarnaast is het de bedoeling dat je de processen uitwerkt naar 
procedures en werkinstructies. Deze werkinstructies moeten duidelijk 
de werkwijze weergeven van de procedures en de overdraagbaarheid 
van de werkzaamheden verbeteren. 
 
Het is belangrijk dat je zelfstandigheid bezit. Je zult de kennis en inzicht 
in de processen moeten verkrijgen door het raadplegen van reeds 
aanwezige documentatie en door middel van interviews met de 
afdelingsmanagers en medewerkers. 
 
Wie ben jij? 

 Je hebt een HBO werk- en denkniveau. 
 Je werkt nauwkeurig en accuraat, bent resultaat- en 

oplossingsgericht en kunt goed samenwerken met verschillende 
afdelingen. 

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 
 Je hebt een kritische houding ten opzichte van de bestaande 

processen en verbetervoorstellen.   
 Je kunt goed omgaan met feedback. 
 Je hebt het in je om zelfstandig te werk te gaan. 

 
Wat bieden wij? 
Een gepaste stagevergoeding en de mogelijkheid om mee te werken 
aan de verdere professionalisering van onze (inter)nationaal groeiende 
organisatie die opereert in een sterk opkomende markt. Wij zijn een 
jong team dat met zijn allen de schouders eronder zet en samen de 
behaalde successen viert! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Interesse? 
Heb jij interesse in deze 
afstudeeropdracht ? Stuur dan je 
CV en motivatiebrief via een 
e-mail naar: 
sollicitaties@schoutenfood.com  

 
 
De organisatie 
Wij zijn een specialist op het 
gebied van het ontwikkelen, 
produceren en vermarkten van 
plantaardige vleesvervangers.   
 
Vanuit de overtuiging dat de 
wereld behoefte heeft aan een 
voedselpakket dat minder op 
dieren en sterker op planten 
steunt, bieden wij consumenten 
een duurzaam alternatief voor 
vlees.  
 
Schouten is een familiebedrijf en 
is gevestigd in Giessen (Noord-
Brabant). Wij werken in een 
klein en enthousiast team. Het 
bedrijf is opgericht in 1990 en is 
inmiddels uitgegroeid tot een 
internationaal bedrijf met een 
ruim assortiment plantaardige 
producten.  
 
Onze websites: 
www.schoutenfood.com 
www.goodbite.nl  
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