
 

 

 

 

Koninklijke Peijnenburg is onderdeel van Lotus Bakeries N.V., een kleine multinational met grote positie in de categorieën 

koek, broodvervangers, tussendoor, snoep en ijs. Met onze zogenaamde Natural foods zijn wij sterk vertegenwoordigd in de 

verantwoorde tussendoortjes en (fruit)snacks markt met de merken Nakd, BEAR, TREK, Kiddylicious en Urban Fruit, 

waarmee we ook in het buitenland succes hebben. Verder bakken we voor Nederland ook vele ontbijtkoeken en luxe koeken 

onder de merken Peijnenburg, Snelle Jelle, Echte Enkhuizer en Lotus.  
 

Voor ons hoofdkantoor in Geldrop zijn wij op zoek naar:  

Stagiair Brand Management Natural Foods  
32-40 uur per week 

Wanna get Nakd with us? 

Als stagiair krijg je de kans om mee te werken aan de groei van onze innovatieve merken die aan een 

sterke opmars in Nederland bezig zijn. Concreet betekent dit dat je meewerkt in het brand team. Je 

krijgt je eigen projecten die je van begin tot eind mag aansturen, bijvoorbeeld het vormgeven van 

supermarktactivaties met explosieve schapaankleding van Nakd en de coördinatie van een product 

tasting van onze bere lekkere BEAR-fruitsnacks. 

Daarnaast ondersteun je de Brand Manager Natural Foods bij projecten zoals website design, 

verpakkingsdesign of het ontwerpen van promotie materialen. Zo laat je regelmatig een advertentie 

of display ontwerpen in samenwerking met een van onze vaste designteams.  

We vinden het ook belangrijk dat je kunt meekijken met verschillende aspecten van brand 

management. Dit is dan ook vrijwel altijd mogelijk! Bijvoorbeeld als er een pitch is voor een nieuwe 

commercial of als je wil meedenken in een groot consumentenonderzoek.  

 

Waar jij bere goed in moet zijn: 

• Je bent bezig met het afronden van je WO opleiding of hebt deze recentelijk afgerond; 

• Je hebt passie voor merken, food en FMCG; 

• Je bent proactief, kritisch en energiek en kunt zelfstandig aan projecten werken 

• Je houdt van uitdagingen en vindt het leuk om nauw samen te werken; 

• Je hebt een topsport mentaliteit  

• Je bent beschikbaar voor 6 maanden (4 of 5 dagen per week) vanaf augustus 2020 

De stage is een meewerkstage maar er is ruimte voor het uitvoeren van een (eind)opdracht. Je werkt 

vier dagen per week mee aan de verschillende projecten en de overige dag kun je besteden aan je 

eigen opdracht. Daarnaast krijg je reiskostenvergoeding en een stagevergoeding. 

Heb jij TREK om ons team te komen versterken? 

We zijn een dynamische, internationale werkomgeving met een informele en open sfeer. Je krijgt een 

kijkje in de keuken van een innovatief bedrijf waarbij je zelfstandig projecten en taken oppakt. Je 

collega’s zijn echte doorzetters met een nuchtere houding. Enthousiast? Stuur dan je CV + korte 

motivatie naar recruitment@peijnenburg.nl  

 

mailto:recruitment@peijnenburg.nl

