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Koninklijke Peijnenburg, onderdeel van Lotus Bakeries NV met vestigingen in Geldrop, Sintjohannesga en 
Enkhuizen (in totaal ca. 260 medewerkers) is een zeer succesvolle levensmiddelenfabrikant van kwalitatief 
hoogstaande consumentenproducten. Het bedrijf produceert o.a. ontbijtkoek en luxe koeken onder de merken 
Peijnenburg, Snelle Jelle, Wieger Ketellapper, Echte Enkhuizer en Lotus. In de ontbijtkoeksector is het bedrijf de 
onbetwiste marktleider. Koninklijke Peijnenburg is een dynamisch bedrijf met ambitieuze plannen. 

 
Voor de productie locatie Sintjohannesga zijn wij op zoek naar een: 

 

Stagiair R&D (m/v) 
40 uur per week  

 
 
Deze smaken hebben wij te bieden: 

Als stagiair R&D werk je mee op de R&D afdeling op de locatie in Sintjohannesga. Jij bent verantwoordelijk voor 
een opdracht waar we gezamenlijk inhoud aan kunnen geven. Deze opdracht kan bestaan uit een technologisch 
vraagstuk, maar het kan ook kwaliteits- of procesverbeterings gerelateerd zijn.  
Daarnaast zal je productietesten uitvoeren die gericht zijn op procesverbeteringen. Je zal hiervoor regelmatig in 
de productieomgeving te zien zijn. Ook werk je mee op de afdeling R&D in de dagelijkse werkzaamheden en 
ondersteun je waar nodig de R&D project manager en procestechnoloog.  
 
Jouw werkzaamheden bestaan uit: 

 Jouw opdracht die we gezamenlijk overeenkomen. Het resultaat wordt aan het einde van de stage 
periode gerapporteerd; 

 Het uitvoeren van productietesten in de productieomgeving; 

 Ondersteunende taken binnen het R&D team. 
 

 
Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:  

 HBO voedingsmiddelentechnologie of een vergelijkbare studie  

 Je bent beschikbaar voor een periode van minimaal 15 à 20 weken 

 Je werkt zelfstandig en kan oplossingsgericht denken 

 Je voelt je betrokken bij het team en hebt affiniteit met productie. 
 
Wat voor ons gesneden koek is. 

Als je bij ons in dienst treedt, wacht je een afwisselende baan met enthousiaste collega’s in een dynamische en 
succesvolle organisatie met een platte organisatiestructuur. De cultuur binnen onze organisatie laat zich 
omschrijven als informeel en open met een no-nonsense mentaliteit. Wij stimuleren durf en teamgeest bij onze 
medewerkers. Daarnaast krijg je van ons een stage vergoeding. 
 
Ben jij degene die ons team komt versterken? 

Word jij enthousiast van deze vacature en ben je op zoek naar een unieke stageplek, die jou de 
mogelijkheid biedt om op een R&D afdeling ervaring op te doen? Solliciteer dan nu door je brief en CV te 
sturen naar recruitment@peijnenburg.nl  
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