
PROJECT MANAGEMENT STAGE
AMSTERDAM – PER JANUARI 2023

Een derde van al het eten wordt verspild. Vaak onnodig door bijvoorbeeld afwijkende maten, verkeerd gelabelde
producten of door schade van het weer. Wij van Instock (2014) geloven dat het probleem van voedselverspilling

sneller wordt opgelost als horecabedrijven gebruik gaan maken van producten die anders verspild zouden
worden. Daarom is Instock in 2019 gestart met Instockmarket.nl: een online horeca groothandel die samen met

haar klanten & leveranciers voedselverspilling op de (menu)kaart zet.

De thuisbasis van InstockMarket, is het Food Rescue Center (Amsterdam), gelegen nabij Sloterdijk. Hier
ontvangen we de producten (voornamelijk AGF), controleren we ze op kwaliteit en gaan ze online de groothandel
in. Het doel is om hier flink in uit te breiden, en in de planning staat om in maart 2023 te verhuizen naar een flink

groter circulair distributiecentrum. Het doel is om hier jaarlijks 5 miljoen kg met voedsel te redden in 2025.

Wil JIJ onderdeel zijn van deze missie en voorloper zijn in deze branche? Je werkt in deze rol nauw samen met
de oprichters/directie en ook het management team van Instock. Jouw functie bestaat onder andere uit: het

(mede) begeleiden van het project; inrichting van de nieuwe locatie, de verbouwing en verhuizing en het
opleveren van de oude locatie. Je bent in dit traject de schakel tussen alle verschillende (contract)partners.

Daarnaast ga je alle partners/leveranciers onder de loep nemen, wie is er klaar om met ons deze groeistap te
maken, en wie misschien niet? Mogelijk zullen hiervoor nieuwe partners gezocht moeten worden. Hier komt een

stuk onderzoek bij kijken (intern/extern) en zullen mogelijk nieuwe contracten worden afgesloten. Ook zul je
ondersteunende werkzaamheden verrichten voor de directie met betrekking tot een aantal

professionaliseringstrajecten.



KLINKT DIT ALS DÉ STAGE VOOR JOU?
Mail dan jouw CV en motivatie naar bart@instock.nl. Vragen? Bel naar +31(0)651576037.

WAAROM JE WILT STAGE LOPEN BIJ INSTOCK!

Werken in een jong Jouw steentje bijdragen Vele gezellige
en ambitieus team aan een betere wereld borrels en uitjes

mailto:lucas@instock.nl

