
 
 
 
 
 
 
 

Word jij onze nieuwe R&D-stagiair? 
Op onze R&D-afdeling heb je de mogelijkheid om je bezig te houden  
met de verschillende aspecten van Product Development. 
 
Wat ga je doen?  
Tijdens deze stage ga je meewerken op onze Product Development 
afdeling. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 
producten gebaseerd op plantaardige eiwitten. De producten die bij 
Schouten ontwikkeld worden, leveren wij aan verschillende kanalen 
(Retail, QSR, Industrie) en in meer dan 50 landen.  
 
Een aantal werkzaamheden zijn: 

 Ondersteunen van de productontwikkelaars.  

 Werken aan een (eigen) project. Een project kan bestaan uit 
het ontwikkelen van een product of het onderzoeken van 
nieuwe grondstoffen of processen.   

 Veel samenwerken met collega’s van verschillende afdelingen. 
 Een gedegen administratie voeren van projecten, ingrediënten 

en recepturen in de diverse programma’s waar wij mee werken. 
 

 
Wat wij van jou verwachten: 

 De vaardigheid om zelfstandig te werken. 
 Je volgt een Mbo of Hbo-opleiding in de richting van 

Voedingsmiddelen Technologie / Food Innovation. 

 Flexibiliteit. 
 Daarnaast ben je creatief, proactief en loyaal. 

 
Wat bieden wij? 
Een passende stagevergoeding en de mogelijkheid om mee te werken 
in een (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! Tijdens 
de stage krijg je voldoende mogelijkheden om mee te werken en om de 
opdrachten van school te behalen. Hier zoeken we samen een goede 
balans in.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Interesse? 
Heb jij interesse in deze 
stageplaats? 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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