TODAY’SPECIAL ontwikkelt en realiseert creatieve foodconcepten en pop-up events voor bedrijven en
particulieren. Met onze foodtruck zijn we regelmatig op de leukste festivals en evenementen van Nederland te
vinden. In onze webwinkel www.todayspecial.nl vind je onze kleine hapjes voor grote genieters, wereldse
broodjes met hemelse vullingen, verse soepjes en huisgemaakte toetjes en taartjes, die we tijdens onze
evenementen serveren.
Omdat er enorm veel leuke activiteiten gepland staan, zijn we per direct op zoek naar een:

STAGIAIR
Functie
Als stagiair werk je mee in het team:
Je helpt bij het plannen, organiseren en uitvoeren van verschillende evenementen.
Je bedenkt en ontwikkelt nieuwe creatieve foodconcepten en pop-up events.
Je bedenkt online campagnes en voert deze uit via onze social media (Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook).
Je assisteert bij het verkopen van onze gerechten op festivals en pop-up events.
Je assisteert bij het bereiden van de gerechten.
Functie-eisen
Je volgt een MBO opleiding niveau 4 (BOL).
Je bent representatief, enthousiast, vrolijk en ‘outgoing’: je bent niet bang om op mensen af te stappen.
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
Je bent creatief, ondernemend, hebt doorzettingsvermogen en kunt zelfstandig werken.
Je werkt nauwkeurig en wilt kwaliteit leveren.
Je hebt een passie voor lekker eten.
Je bent flexibel ten aanzien van werktijden.
Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs.
De functie is ideaal voor MBO-studenten. Met een klein, enthousiast team proberen we splinternieuwe concepten
van de grond te krijgen. Er is veel ruimte voor eigen ideeën, creativiteit en ondernemerschap. Je wordt begeleid
door medewerkers met ruime ervaring in de keuken, marketing en communicatie. Zo is er veel ruimte om te
leren en verschillende competenties verder te ontwikkelen. Je werkt op het kantoor in Nijmegen en bent
daarnaast veel op pad. Wij zijn een SBB erkend leerbedrijf (ID 100191922).
Stageperiode en duur
Wij zoeken per direct een stagiair. De periode en het aantal dagen zijn in overleg te bepalen.
Interesse?
Stuur je motivatiebrief met CV én foto naar info@todayspecial.nl, ter attentie van Desiré Dekker.

