
 

 

 
 
Anova Seafood, gevestigd in ’s-Hertogenbosch, behoort tot de grootste spelers in de Benelux in verse en 
vriesverse vis. Onze grootste afnemers zijn de top retailers. Deze positie hebben we weten te verwerven door 
het excelleren in het aanbieden van private label oplossingen, waarbij we voor die retailers in staat zijn 
onderscheidend vermogen te creëren op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en innovatie.  
 
Momenteel zoeken wij een 
 

 Stagiair Marketing/Communicatie 
HBO minimaal 3e jaar 

 
die voor ons de gehele supply chain (van vangst tot vork) gaat visualiseren. 
 
De opdracht bestaat uit: 
- De hele supply chain van technische informatie omzetten naar consumententaal 
- Het in kaart brengen van onze USP's (waar doet Anova het beter dan anderen) 
- Het eenvoudig communiceerbaar maken van alle vissoorten in alle stadia  
  van de supply chain 
 
Output van de opdracht: 
- Een helder, kort en fraai vormgegeven presentatie van de supply chain per product groep  
- Vormgeving naar consumenten storyboards  
- De USP's van Anova worden benadrukt in story telling 
 
Het betreft een zelfstandige opdracht waarbij je op weg geholpen zal worden door onze Marketing Manager en 
je de gelegenheid krijgt om gedeeltelijk mee te lopen op de afdeling Marketing. 
 
Duur van de opdracht: 
3 - 6 maanden, start zsm 
 
Profiel: 
Ben je iemand die in staat is kort en helder te presenteren en communiceren, heb je een goede beheersing van 
Excel, PP en Outlook en de Engelse taal, kan je projectmatig en zelfstandig werken en ben je daarnaast ook nog 
doortastend, gedreven en positief ingesteld, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken. Hierbij is supermarkt 
ervaring een pré.  
 
Wil je graag ervaring opdoen in een leuke internationale, altijd in beweging zijnde organisatie in de Food sector 
stuur dan snel je cv en motivatie naar rvdleeden@anovaseafood.nl  
  
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Riadne van der Leeden, HRM, tel: 073-7502007/06-
51030158  
 
Anova Seafood B.V., Hambakenwetering 3, 5231 DD ‘s-Hertogenbosch 


