Stage Small Bussiness and Retail Management
Van Leeuwen Catering zoekt een fulltime stagiair Small Bussiness and Retail
Management (of soortgelijke studie). Looptijd en duur van de stage in overleg.
Het bedrijf
Van Leeuwen Catering is een ambitieus familiebedrijf. Van Leeuwen Catering verzorgt de
schoolcatering op ongeveer 100 locaties in de regio. Wij doen dit vanuit de missie Bewust
Leven met als visie dat wij jongeren vanuit de gezonde schoolkantine verleiden tot
bewust leven door uiting te geven aan maatschappelijke onderwerpen als gezondheid,
duurzaamheid en sociaal ondernemerschap. Om dit doel vast te leggen heeft Van
Leeuwen Catering het handvest gezonde schoolkantine ondertekend. Daarnaast volgen
medewerkers de opleidingen zoals HACCP, Voeding & Lifestyle en Allergenen bij de VL
Academie. Er werken ca. 180 medewerkers bij de organisatie.
Er werkt een team van twee managers, een assistent-manager, en twee jobcoaches om
de medewerkers en locaties optimaal te begeleiden en te bedienen. Dit team wordt
ondersteund door de manager Gezondheid & Duurzaamheid, HRM, en Financiën.
Het team
Op het hoofdkantoor werk je samen met de schoolmanagers en de jobcoaches. Je draait
mee in het managementteam. Je werkt aan onderwerpen waar we vanuit de missie en
visie mee bezig zijn. Daarbij werk je veel samen met HRM en de manager Gezondheid &
Duurzaamheid.
Op het hoofdkantoor vind je verder de administratie, bestaande uit de dagelijkse en
logistieke administratie en de financiële administratie. Tevens wordt alle logistiek vanuit
deze locatie verzorgd.
Stageopdracht
Naast het meedraaien in het managementteam heb je een stageopdracht. Deze opdracht
bestaat uit het organiseren en coördineren van de uitvoering van de RI&E.
Stagevergoeding
Je ontvangt een stagevergoeding van €200,- per maand.
Profiel
Wij verwachten een zelfstandige houding met eigen initiatieven. Daarnaast verwachten
we dat je enthousiasme en betrokkenheid over bewust leven over kan brengen op alle
betrokken personen.
Tijdens je stage ben je werkzaam op het hoofdkantoor. De werktijden zijn flexibel en
kunnen worden ingericht tussen 08:00 en 17:00 uur. Als er bijzondere activiteiten zijn
zoals partijen kan het zomaar laat op de avond worden of zal je een keer vroeg uit de
veren moeten. Je vindt het niet vervelend om op dat soort momenten je handen uit de
mouwen te steken.
Stageprocedure
Je kunt solliciteren door een mail te sturen naar joyce@cateringopmaat.nl. Een eventueel
gesprek zal tussen 30-60 minuten duren. Wij kijken vooral naar je ambitie en hoe deze
aansluit op de vraag van de organisatie. Ook zal een inschatting gemaakt worden hoe je
binnen het team past.

