
Corporate Outreach stagiair bij stichting ProVeg Nederland 
 
Over ProVeg 
 
Stichting ProVeg Nederland zet zich in voor een wereld waarin iedereen kiest voor een 
(meer) plantaardig dieet. Dit is namelijk niet alleen lekker en gezond, maar vooral goed voor 
dierenwelzijn, een rechtvaardige wereld en het milieu. 
Wij zijn een jonge, pragmatische, ambitieuze en gezellige organisatie met een missie: 
Zorgen dat de globale consumptie van dierlijke producten afneemt met 50% voor 2040! 
 
ProVeg is actief op verschillende vlakken. Zo doen wij aan educatie, begeleiding middels 
onze VeggieChallenge, voeren wij campagnes, organiseren wij beurzen, doen wij mee aan 
evenementen en zijn wij actief in het veld van Corporate Outreach (markt stimulering). 
 
Corporate Outreach  
 
Om de meeste impact* te genereren praat ProVeg met grote bedrijven, instellingen en 
producenten over het meer plantaardig maken van hun aanbod. Of dit nou gaat om Ei-vrije 
mayonaise en vleesvervangers, een (meer) veganistische bedrijfskantine, het ontwikkelen 
van een veganistische pizza of het op poten zetten van een publiekscampagne voor 
veganistische döner kebab. Het Corporate Outreach team informeert en inspireert middels 
het geven van presentaties, beantwoord binnenkomende vragen, doet impact berekeningen 
en onderzoek, geeft vorm aan publiekscampagnes en ondersteund activisten middels het 
ontwikkelen van een toolkit voor het ‘veganiseren’ van hun omgeving. 
*Te lezen als het redden van de meeste dierenlevens. 
 
Details 
Begeleider: Pablo Moleman, Food Industry & Services 
Afdeling: Corporate Outreach 
Locatie: Almere Oostvaarders, Nederland 
Uren: 20-32 uur per week (bespreekbaar) 
 
Wanneer 
Deadline aanmelding: 13 december 2018 
Sollicitatiegesprekken: Half december (evt. januari) 
Start datum: 1 januari 2019 (evt. 1 februari 2019) 
 
Over de vacature 
 

● Het betreft een praktijkstage waarin je ondersteuning biedt aan onze campagneleider 
Food Industry & Services (tevens jouw begeleider). 

● Je vergroot jouw eigen kennis en die van de organisatie op het gebied van 
ontwikkelingen binnen de plantaardige markt 



● Je benaderd via de telefoon, mail en in persoon producenten en bedrijven met 
informatie over de ontwikkelingen binnen de plantaardige markt en de kansen die dit 
biedt 

● Je bezoekt (vak-)beurzen op het gebied van voeding met als doel kennis te vergaren 
en het contactennetwerk uit te breiden 

● Je houdt ons databasesysteem nauwkeurig bij. Ten behoeve van het behouden van 
het overzicht en het doen van impact berekeningen. 

● Binnen ProVeg Nederland is veel ruimte voor input. Tijdens je stage besteden we ook 
zeker aandacht aan jouw eigen creativiteit en ideeën! 
 

We zoeken jou als je 
 

● Een 3e of 4e jaars HBO/WO stagiair bent met een relatiemanagement of business 
georiënteerde opleiding en enige werkervaring. 

● Sociaal vaardig bent; je praat en schrijft makkelijk en schrikt niet van het geven van 
een presentatie of het afstappen op nieuwe potentiële contacten 

● Praktisch bent en weet van aanpakken 
● Af en toe beschikbaar bent in de weekenden om langs evenementen te gaan of 

bedrijven/instellingen te bezoeken, je hebt geen ‘negen tot vijf’-mentaliteit 
● Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal hebt 
● Punctueel, zelfstandig, proactief, leergierig en resultaatgericht bent 
● Je affiniteit hebt met de thema’s duurzaamheid en plantaardige voeding 
● En beschikt over een gezonde dosis humor! 

 
Voordelen van werken voor ProVeg 
 

● Sterke focus op persoonlijke ontwikkeling en ruimte voor input 
● Flexibel in werktijden en werkomgeving, afwisselend stage met veel eigen 

verantwoordelijkheid en inbreng 
● Bij goede uitvoer krijg je een positieve aanbeveling 
● Iedere dag genieten wij samen van een lekkere en veganistische lunch! 
● We zijn een enthousiast, jong, dynamisch team met open en informele houding 
● Onbetaalde stage 
● Kans om bij te dragen aan een belangrijke en mooie missie! 

 
Zie jij jezelf al knallen als Corporate Outreach stagiair bij ProVeg Nederland? 
Solliciteer dan nu op deze leuke en uitdagende stageplek! 
 
Stuur ons jouw CV en motivatiebrief per mail naar: vrijwilligers@proveg.com 
 
Laat ons in je motivatiebrief duidelijk zien hoe jij je functie van Stagiair(e)/vrijwilliger 
Corporate Outreach zou willen invullen. 
 
 

mailto:vrijwilligers@proveg.com


Diversiteit Statement 
ProVeg hecht belang aan gelijke werkgelegenheid voor iedereen, ongeacht etniciteit, religie, 
huidskleur, sekse, leeftijd, genderidentiteit of expressie, nationaliteit of herkomst, beperking, 
huwelijkse staat, ouderlijke status, zwangerschap, seksuele oriëntatie of HIV status. Mensen 
van kleur, vrouwen, mensen met beperking, mensen die zich identificeren als LGBTQIA+, 
ouderen, vluchtelingen en mensen die leven met HIV worden aangemoedigd zich aan te 
melden. 
 
De vervolgstappen: 
1. Online vragen via de mail 
2. Proefopdracht of assessment 
3. Een telefonisch interview 
4. Kennismaking op ons kantoor in Almere 
5. Het maken van een definitieve keuze kan nog een extra gesprek behoeven 
 


