
 
 

Ben jij gek op lekker eten en is kwaliteit voor jou #1? 
Ga jij voor inzicht en overzicht in onze processen? 

Help jij ons met jouw ideeën om de dagelijkse bedrijfsvoering te verbeteren? 
 

Dan is deze functie écht wat voor jou! 
 

Wij zijn per februari 2020 op zoek naar een: 

 
HBO stagiaire bedrijfskunde 

(32 – 40 uur, 5/10 maanden) 
 
Jouw missie: 
Is om de controller te ondersteunen bij het inrichten van de Administratieve Organisatie (AO) en de 
Interne Controle (IC). Hierbij breng je alle bedrijfsprocessen en -procedures in kaart en zie je kansen 
om verbeteringen voor te stellen en met ons door te voeren. Dit is waar jouw onderzoek om draait 
en waar jij energie van krijgt.  
Je organiseert zelfstandig jouw onderzoek, werkt intensief samen met onze afdelingshoofden en 
bent een spin in het web om alle informatie te verkrijgen die nodig is om de AO en IC op orde te 
krijgen. Dankzij jouw inzet wordt StarCuisine vooruit geholpen in haar wens om nog meer klanten 
van Echt. Lekker. Eten. te voorzien!  
 

De ideale stagiair(e): 
Volgt op dit moment een hbo-opleiding in de richting van bedrijfskunde/commerciële economie, 
heeft bij voorkeur al ervaring opgedaan met procesoptimalisatie en is analytisch sterk. Je bent 
zelfstandig, staat open voor feedback en stemt met de controller af wat je nodig hebt om de stage 
tot een succes te maken. Je bent flexibel en zet door als je af moet wijken van eerder gemaakte 
plannen. Daarnaast schuw jij het niet om taken op te pakken ten behoeve van het ondersteunen van 
de controller bij de dagelijkse afhandeling van administratie. Je communiceert makkelijk, vindt het 
leuk om dingen te verbeteren en houdt van een grapje ☺. Je bent beschikbaar voor 32-40 uur per 
week voor minimaal 20 weken, startend in februari 2020.  
 
Een werkdag kan er zo uitzien: 
Als start van de dag heb je een gesprek met de controller over de voortgang van je project onder het 
genot van een kopje koffie. Daarna loop je twee uur meer op een afdeling om het werk van dichtbij 
mee te maken en jouw ervaringen te kunnen gebruiken voor een verbetervoorstel. Na de lunch in 
het StarCuisine Café ben je bij een overleg van teamleiders en noteer je knelpunten die zij in het 
dagelijks werk tegenkomen om mee te nemen in jouw procesonderzoek. Je plant een afspraak met 
een andere teamleider om op zijn afdeling mee te kunnen kijken. Je krijgt de vraag van de financiële 
medewerker aan het eind van de dag of je kunt helpen met het checken/inboeken van facturen. Je 
sluit de dag af door je project bij te werken, zodat je morgen met een schone lei kunt beginnen. 

 

Wat bieden wij? 

We bieden jou een mooie rol op een belangrijke plek in een snelgroeiend bedrijf, waar jij jouw 
steentje kunt bijdragen aan het bereiken van wat we graag doen: mensen blij maken met echt 
lekkere maaltijden. Lekker eten is een passie die we met elkaar delen. Je vormt samen met de 
controller en de financiële medewerker een team. Natuurlijk krijg je tijd om aan je stageopdrachten 
te werken en ontvang je een stagevergoeding. 
 
Reageren? 
Spreekt deze functie je aan en zie je jezelf werken in een diverse, snelgroeiende organisatie? Stuur dan 
je CV en een beknopte motivatie in naar HR medewerker Anne Benning via a.benning@starcuisine.nl 
zodat je in februari 2020 bij ons aan de slag kunt gaan! Meer informatie over ons bedrijf is te vinden 
op www.starcuisine.nl.  
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