
 
 
 
 
 

 

Voor onze afdeling Facility zoeken wij een enthousiaste en 
talentvolle 
 
Stagiair Facility Management  
(4 of 5 dagen) 
 
Als stagiair Facility Management heb je een kritische blik en ga je 
onze  processen onder de loep nemen en kom je met een concreet 
verbeterplan. Vanuit jouw collega’s krijg je voldoende ondersteuning 
bij het wegwijs maken binnen de organisatie en afdeling zodat jij 
jouw opdracht zo goed mogelijk uit kunt voeren. Samen met jou 
bekijken wij vooraf waar jouw interesses liggen en formuleren wij 
een mooie uitdagende (afstudeer)opdracht. 
 
Mogelijke opdrachten zijn o.a.: 

 Het opzetten van een IT-Rechtenstructuur; 

 De facilitaire organisatie in kaart brengen; 
 Het onder de loep nemen van het huidige inkoopbeleid ten 

behoeve van de facilitaire afdeling; 
 Het digitaliseren van bepaalde documenten; 
 Het opstellen van een gebouwen beheersplan; 

Daarnaast werk je waar mogelijk mee aan de dagelijkse 
werkzaamheden op de afdeling. 

 
Wat breng je mee? 

 Je zit in het 3de of 4de jaar van de HBO-studie Facility 
management. 

 Je bent organisatorisch sterk, zelfstandig en kunt snel 
schakelen tussen verschillende werkzaamheden. 

 Je herkent je in onze kernwaarden: uitmuntendheid, 
innovatief, betrouwbaar en verantwoordelijk (kernwaarden).  

 
Wat bieden wij? 

 Een passende stagevergoeding. 
 Veel vrijheid om te werken aan jouw opdracht. 
 Gratis fruit. 
 Een informele en gezellige sfeer. 
 De mogelijkheid om te leren en te werken bij een groeiende 

organisatie die opereert in een sterk opkomende markt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solliciteren 
Heb jij interesse naar deze 
stageplaats? Stuur dan je CV 
en motivatiebrief via e-mail 
naar Debbie de Laat: 
sollicitaties@schoutenfood.com 

 
De organisatie 
Wij zijn een specialist op het 
gebied van het ontwikkelen, 
produceren en vermarkten van 
plant-based protein producten.   
 
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 enthousiast team. Het 
bedrijf is opgericht in 1990 en 
is inmiddels uitgegroeid tot een 
internationaal bedrijf met een 
ruim assortiment plant-based 
protein producten.  
 
Onze website: 
www.schoutenfood.com  
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