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Vacature: stagiair Food Quality Management  

Poortugaal (Zuid-Holland) 

 

 

Een dag als FQM-stagiair bij Bravo Foods 

Je begint de dag met een lekkere koffie uit het Jura-apparaat. We praten elkaar bij over onze laatste 

belevenissen en gaan dan achter ons bureau de e-mails checken. Het blijkt dat een snackfabrikant 

een dringende vraag heeft over de arseenwaardes van de laatste levering rijst. Aan jou de taak om 

deze analyses bij onze Italiaanse leverancier op te vragen, hier een kritische blik op te werpen en deze 

door te sturen.  Vervolgens belt er een klant die bezig is met een nieuw vegan-project. Met het Bravo 

Team gaan we overleggen welke producten (peulvruchten, quinoa, bulgur etc.) interessant kunnen zijn 

en samen gaan we de klant een compleet voorstel doen (specificaties, monsters, prijzen).   

 

Tijdens de lunchpauze kun je gaan zonnen op ons dakterras, of een wandeling maken in onze eigen 

wilde tuin. Ben je toe aan meer beweging, dan kun je ook een rondje hardlopen in het bos! Na de 

verfrissende douche ben je weer klaar voor de tweede ronde.  

 

In de middag werk je aan je stageverslag. Bravo Foods krijgt wekelijks allerlei vragen en formulieren 

over onze kwaliteitsborging. Denk hierbij aan vragen over onze kwaliteitscertificaten, voedselveiligheid, 

duurzaamheid, recalltesten etc.  Als FQM-stagiair is je (academische) opdracht: de ontwikkeling van 

een Q&A naslagwerk.  Hierin worden de meestvoorkomende vragen gebundeld. De antwoorden op 

de vragen van de Q&A zal je in de loop van de stageperiode vanzelf tijdens de dagelijkse 

werkzaamheden ‘tegenkomen’.  

 

Wie zoeken wij? 

- Masterstudent Food Quality Management (bij voorkeur vijfdejaars). 

- Minimaal 4 maanden beschikbaar. 

- Goede communicatieve vaardigheden. 

- Je bent analytisch sterk. 

- Je beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal uitstekend in woord en geschrift.  

- Frans of Italiaans is zeker een pré. 

- Je bent pro-actief, flexibel en staat open voor alle bijkomende taken.  

- Gevoel voor humor.  
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Wat hebben we jou te bieden? 

- Een leerzame tijd bij een dynamisch handelskantoor.  

- Informeel, open, family werksfeer (4 collega’s).  Iedereen is een allround teamspeler, en we 

vullen elkaar waar nodig is aan.   

- Stagevergoeding: €350,- per maand. 

- Verdeling: 60% meewerkstage, 40% verslag/opdracht. 

- Mogelijkheid tot een dienstverband na de stageperiode.  

 

Bravo Foods, the taste of nature!  

Bravo Foods B.V. is een klein familiebedrijf, maar een keyspeler op het gebied van conventionele en 

biologische rijst, granen, zaden en peulvruchten. Het kantoor is gevestigd nabij Rotterdam (metro stopt 

praktisch voor de deur).  Er wordt extern voorraad aangehouden om de continuïteit van de levering 

aan de klanten te kunnen garanderen. Doordat producten rechtstreeks van producenten worden 

betrokken, met wie langdurige samenwerkingsverbanden zijn opgebouwd, kan concurrerend gewerkt 

worden. Er wordt geleverd in zowel bulk als verpakt (eigen merken en private labels) aan de industrie, 

groothandel en retail, waarbij kwaliteit en flexibiliteit hoog in het vaandel staan. 

 

Solliciteren? 

Kijk voor meer info over Bravo Foods op www.bravofoods.nl. Heb je een vraag over deze vacature of 

wil je direct solliciteren (CV en motivatiebrief), stuur een e-mail naar Kim-Quy Tran (kim@bravofoods.nl). 

We zijn telefonisch te bereiken op 010-5014418. 
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