
          ls stagiair(e) bij Food Inspiration 
vervul je de rol van allround junior 
projectmedewerker. Dat betekent dat 
je aan de slag gaat met alle projecten 
die op je pad komen. Van  
inspirerende trendtours van 
Amsterdam tot London of  Berlijn tot 
een reis in San Francisco.

Jij bent het organisatietalent die op 
afstand zorgt dat de reis of  tour 
vlekkeloos verloopt. Daarnaast werk je 
mee in de organisatie de 
bijeenkomsten van de Food 
Inspiration pioneers en werk je mee in 
de algehele bedrijfsvoering van Food 
Inspiration. 
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Ben jij op zoek naar een gave evenementstage?  
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
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• Organisatie Trendtours 
• Organisatie bijeenkomsten Food Inspiration Pioneers 
• Meehelpen met de uitvoer van evenementen

F	O	O	D	
I	N	S	P	I	R	A	T	I	O	N

Food Inspiration is een 
multimediaal inspiratieconcept, 
onmisbaar voor iedere 
foodprofessional die actief  is 
binnen de wereld van eten, 
drinken en slapen. 
 
Food inspiration biedt inspiratie, 
kennis en inzicht in trends, 
concepten en ontwikkelingen op 
de foodservicemarkt van 
morgen. Food Inspiration rust op 
de volgende peilers:

S	T	A	R	T	D	A	T	A

Gedurende het hele jaar

Een inspirerende werkomgeving met 20 hardwerkende foodliefhebbers. 
We zijn een dynamische werkomgeving en geen dag is hetzelfde. We zijn een 
jong groeiend bedrijf  met een no-nonsense cultuur en korte 
communicatielijnen. De top van de foodservice markt is onze klant. Als je bij 
ons komt werken, krijg je verantwoordelijkheden op HBO niveau. Je werkt 
bij ons 5 dagen van 09.00 - 18.00 uur op ons inspirerende kantoor in Ede. 
Daar wordt elke dag gezorgd voor een heerlijke lunch en ook koffie, thee, fruit 
en limonade is inbegrepen! 

F	O	O	D		I	N	S	P	I	R	A	T	I	O	N 
M	A	G	A	Z	I	N	E

Een maandelijks gratis digitaal 
inspiratiemagazine voor 
foodprofessionals. 

F	O	O	D		I	N	S	P	I	R	A	T	I	O	N 
D	A	Y	S	

Een tweedaags inspiratie- 
evenement voor de 
foodservicemarkt. 

F	O	O	D		I	N	S	P	I	R	A	T	I	O	N 
P	I	O	N	E	E	R	S

Een netwerkclub van innovatieve 
en nieuwsgierige 
foodprofessionals. 

F	O	O	D		I	N	S	P	I	R	A	T	I	O	N 
T	R	E	N	D	R	E	P	O	R	T

Een onmisbaar tweejaarlijks 
rapport met nieuwe inzichten, 
feiten en cijfers over de 
foodservicemarkt.

Jij bent pro-actief, leergierig en stressbestendig. Daarnaast vind je 
het leuk om in een team te werken, maar kun jij zelfstandig ook uit de 
voeten. Je hebt affiniteit met de foodservice branche en bent altijd op 
zoek naar de nieuwe trends en concepten om je heen. 
Je bent helemaal klaar om ons omver te blazen met je organisatietalent. 

Voor meer informatie over 
deze stage kun je contact 
opnemen met  
Laura Boon via 
laura@foodinspiration.nl.

M	E	E	R		I	N	F	O	R	M	A	T	I	E	?

F	O	O	D		I	N	S	P	I	R	A	T	I	O	N 
P	R	I	N	T		M	A	G	A	Z	I	N	E

 Een vier jaarlijkse glossy voor 
roodprofessionals. 
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