
 
 
Koninklijke Peijnenburg, onderdeel van Lotus Bakeries N.V. is een 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. Daarnaast zijn wij ook sterk 
vertegenwoordigd in “Healthy Snacking” met onze merken Nakd, Bear en Trek. Kiddylicious is er voor de 
allerkleinsten.  
 

 
Voor het hoofdkantoor in Geldrop zijn wij op zoek naar een 

 

Stagiair(e) Category Development  
32-40uur  

 

Deze smaken hebben wij te bieden: 
Per februari 2022 zijn wij op zoek naar een stagiair(e) om de afdeling Category Development voor een periode 

van tenminste zes maanden te ondersteunen. De afdeling Category Development heeft als doel het koopgedrag 

op de winkelvloer positief te beïnvloeden. Dit doen wij door zowel intern als extern advies te geven, gebaseerd op 

shopper insights verkregen uit verschillende databronnen en onderzoeken. Gezien ons brede portfolio aan 

merken, krijg je de kans om over meerdere categorieën waarin wij actief zijn te leren. 

De kern van je taken: 
Je ondersteunt een team van drie Category Developers, door: 

• Het onderhouden van schappenplannen en mee te werken aan schapadviezen voor verschillende retailers. 

• In samenwerking met onze dataleveranciers rapportages klaar te zetten en productdatabases up-to-date te 

houden met het assortiment verkrijgbaar in de markt. 

• Zelfstandig vraagstukken op te pakken en conclusies & aanbevelingen van (markt)analyses/onderzoeken 

pro-actief te delen met de rest van de organisatie.   

• Gedurende de stage leer je werken met verschillende programma’s zoals IRi XleratePlus en Spacemen, 

welke veelal worden gebruikt in de FMCG sector. 

 

Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:  

• Je bent bezig met (het afronden van) je WO-opleiding, bij voorkeur een (vervolg)richting van de bachelor of 

pre-master Bedrijfskunde/ Bedrijfseconomie. 

• Je bent cijfermatig onderlegd en hebt een bovengemiddelde interesse in data & analyse. 

• Je accuraat, energiek en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

• Je hebt een goede basiskennis van Excel. 

• Het is mogelijk om één dag in de week te besteden aan het zelfstandig uitwerken van een afstudeer-

/stageopdracht, de overige dagen zal je meewerken binnen het Category Development team. Er kan daarbij in 

overleg ook gebruik gemaakt worden van beschikbare informatie.  

• Je bent beschikbaar t/m eind augustus. 

Wat voor ons gesneden koek is. 
Een dynamische werkomgeving met een informele en open sfeer. Je krijgt een kijkje in de keuken van alle 
facetten van Category Development in een dynamisch en innovatief bedrijf waarbij je zelfstandig projecten en 
taken oppakt. Onze werknemers zijn echte doorzetters met een nuchtere houding. Regelmatig bieden wij hard-
werkende stagiaires de mogelijkheid om door te stromen naar een startersfunctie. Daarnaast heb je recht op 
reiskosten-vergoeding en een stagevergoeding. Onze flexible work policy maakt het mogelijk om werken vanuit 
kantoor en huis te combineren.  
 
 
Enthousiast? 
Word jij razend enthousiast van deze vacature en ben je op zoek naar een unieke stageplek, die jou de 
mogelijkheid biedt om op een commerciële afdeling in een dynamische A-merk organisatie ervaring op te 
doen? Solliciteer dan nu door je brief en CV te sturen naar recruitment@peijnenburg.nl  
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