
Food Inspiration zoekt een enthousiaste hbo-stagiaire met kennis van de foodservicebranche die ons fulltime 
kan ondersteunen als junior online marketeer.

Zijn wij een match?

Ja Nee

1:  Gastvrijheid zit in je bloed. Je voelt je thuis 
in de wereld van eten, drinken, slapen en 
gastvrijheid.

2:  Je wilt jezelf graag verdiepen in online 
marketing en data.

3:  Je hebt ervaring in de horeca; als gast én 
medewerker.

4:  Je weet van aanpakken, bent proactief en 
haalt je deadlines.

5:  Je bent actief op social media en op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen.

6:  Jij bedenkt met gemak een aantrekkelijke 
post, vette Facebook-carrousel of creatieve 
Instagram-story.

7:  Je wilt graag leren hoe je een 
marketingcampagne van A tot Z draait.

8:  Je bent kritisch, stelt doordachte vragen en 
durft je mening te geven.

9:  Jouw komst vergroot het succes van Food 
Inspiration gegarandeerd.

10:  Je vindt het leuk om mee te helpen tijdens 
onze events.

Bonus:  Je houdt van bowlen en laat je collega’s 
met liefde winnen.

10 (of zelfs 11) x ja? Dan ben jij geschikt voor een stage bij 
Food Inspiration!

Wie zijn wij? 
 
Food Inspiration is het online en offline inspiratieplatform 
voor professionals in food en hospitality.

Wij zijn er voor professionals, beslissers en ondernemers 
binnen foodservice en foodretail die willen groeien, 
innoveren en voorop lopen. Daarvoor publiceren we 
dagelijks inhoudelijke informatie, trends en inspiratie uit 
de wereld van food en hospitality.

Shoot My Food en Foodservice Network zijn 
onze zusterbedrijven; we werken in eigen teams, maar 
zijn operationeel één bedrijf en nauw verbonden met 
elkaars werkzaamheden.

What’s in it for you? 

•   Een fulltime stage, €400,- stagevergoeding en een 
Macbook.

•  Elke dag een (gratis) gezonde lunch op kantoor.
•  Een inspirerende en dynamische werkplek, op vier 

minuten loopafstand van station Ede-Wageningen.
•  Een jong en gezellig team met korte 

communicatielijnen.
•  Werken voor én met de top van de foodservice branche.
•  De vrijheid om jouw creativiteit los te laten en eigen 

ideeën aan te dragen.
 •   Een kickstart van je carrière.

Stuur dan een mailtje naar stage@foodinspiration.nl 
met jouw verpletterende CV en motivatiebrief.

Zie je het wel zitten?  

VACATUREOnline marketeer stagiaire

https://shootmyfood.com/
http://www.foodservicenetwork.nl/
mailto:stage%40foodinspiration.nl?subject=
https://www.foodinspiration.com/nl/

