
 
 
 
 
 
 
 

Stage bedrijfsanalyse en AEO 
certificering 
Een uitdagende en verantwoordelijke stageplek waarin wij opzoek zijn 
naar een frisse en kritische blik. 
 
Omschrijving stage: 
Schouten produceert haar vegetarische producten samen met diverse 
externe partners, waar Schouten technologische kennis en ervaring 
inbrengt om hoogstaande innovatieve producten te kunnen leveren. 
Schouten wil AEO certificering verkrijgen. AEO staat voor 
Authorised Economic Operator. De belangrijkste reden voor het 
verkrijgen van deze status ligt in het belang van een snelle, efficiënte 
en ononderbroken supply chain. Voor Schouten zijn er zowel materiële 
als immateriële voordelen met AEO te behalen, waarbij vooral te 
denken valt aan zoals snelheid aan de grens, minder controles van 
zowel invoer- als uitvoerzendingen en wederzijdse erkenning van de 
AEO-status tussen Europa en andere landen met een AEO-systeem. 
Daarnaast worden in het AEO-traject inzicht in en overzicht over de 
douaneaspecten van de werkzaamheden van het bedrijf verkregen. 
Deze inzichten kunnen als basis dienen voor een goede customs 
planning. Dezelfde inzichten kunnen aanzienlijke voordelen opleveren 
op het gebied van logistieke snelheid en betrouwbaarheid. De 
partijen in de markt vragen steeds meer om een AEO-status van hun 
ketenpartners. 
 
 De stage opdracht omvat onder andere de volgende punten: 
- Analyse huidige situatie in relatie tot de AEO-guidelines; 
- AEO-aanbevelingen; 
- Een eerste aanzet ten behoeve van Customs Planning.  
Gedurende de stage zal je meewerken binnen het project team. 
 
De cultuur: 
Op de locatie in Giessen werken circa 40 mensen. De cultuur is 
dynamisch, sociaal en ondernemend. Persoonlijke aandacht staat bij 
ons hoog aangeschreven, en we dragen graag bij aan de ontwikkeling 
van jouw loopbaan. 
 
Wie ben jij? 

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

oplossingsgericht en kunt goed samenwerken met andere 
afdelingen. 

 Goede communicatieve vaardigheden 
 Je bent in staat om kritisch te zijn op de verschillende 

processen en op het werk wat je doet. 

 Je kunt goed omgaan met feedback. 
 

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 e-mail 
naar Robin Buijs: 
rbuijs@schoutenfood.nl.  

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.schoutenfood.com/
http://www.goodbite.nl/

