Team Bakerstreet zorgt er met een warm welkom, eerlijk en lekker eten en drinken voor, dat onze
gasten een beter, leuker en lekkerder leven hebben. Onze dag-in-dag-uit focus is aandacht. Aandacht
voor onze gasten, voor onze franchisenemers en onze partners. Bakerstreet is een zelfstandige multibrand operator met een ijzersterk commercieel track record voor haar partners.
Team Bakerstreet bestaat uit foodies met een hoog energieniveau. We zijn snel en ondernemend,
hebben alle positieve eigenschappen van een compact familiebedrijf en zijn tegelijkertijd in staat om
te acteren op het speelveld van de grote internationale foodservice operators en locatie-eigenaren.
Het is onze ambitie om de afdeling assortiment verder te ontwikkelen en daarom hebben wij per
september 2017 een:

Afstudeeropdracht Assortiment/Kwaliteit
Binnen de afdeling assortiment houden we ons bezig met de inkoop, logistiek, kwaliteit en
assortimentsontwikkeling van onder andere deli2go, deli by Shell (beide in samenwerking met Shell),
Bakery Café en Deli Kitchen (beide in samenwerking met Albert Heijn) en Fish Tales. Daarnaast
beheren wij onze eigen vleesketen waardoor wij nauw samenwerken met de boeren van ‘onze
beesten’. De afdeling assortiment bestaat uit een klein team van 4 collega’s met een grote passie
voor Food. Gezien het aantal concepten, producten en processen zal je binnen jouw
afstudeeronderzoek aan alle facetten van assortiment kunnen ruiken en proeven.
De grootste uitdaging binnen de afdeling is kwaliteit, wat wij hoog in het vandaal hebben staan. Het
kwaliteitsproces bestaat uit verschillende disciplines zoals; voedselveiligheid, kwaliteit, eisen van
productontwikkeling, borging van (operationele) processen etc. Gezien de groei van de organisatie
en het aantal concepten, is het wenselijk dat deze disciplines verbeterd en vastgelegd worden.
Doelstelling van deze afstudeeropdracht is een sluitend document opstellen waarin ons huidige
kwaliteitsprocessen worden verbeterd (waar nodig) en vastgelegd.
Bakerstreet vraagt:
 4e-jaars HBO afstudeerder
 Goede communicatieve- en sociale vaardigheden
 Je hebt affiniteit met de foodbranche
 Je participeert in een klein en betrokken team
 Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken
 Je hebt een commerciële drive
 Je bent nauwkeurig
 Je hebt geen van 9 tot 5 mentaliteit

Bakerstreet biedt:
 Een jonge, dynamische organisatie met passie voor haar gasten en producten
 Een uitdagend afstudeerbedrijf
 Marktconforme stagevergoeding
 Bij een blijvende groei van de organisatie en wederzijdse klik is er kans op een vervolg na
afloop van de afstudeerperiode
Informatie en sollicitatie
Ben je enthousiast geworden en ben jij de student die wij zoeken? Mail dan je motivatiebrief en CV
uiterlijk zondag 25 juni a.s. naar: Yolanda van der Duin via y.vanderduin@bakerstreet.nl. Voor meer
informatie over deze afstudeeropdracht kan je contact opnemen met Patrick Janssen op
telefoonnummer 088-2766353.
Kantoor: Papendorpseweg 97, 3528 BJ Utrecht
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

