
 

 

Fruity Line is een jonge, sterk groeiende en internationaal opererende onderneming. Het 
bedrijf is succesvol in het produceren van versgeperste vruchtensappen, smoothies, 
fruitpuree en groentesappen voor de Europese Markt. De onderneming, opgericht in 2008, is 
gevestigd in Ochten en telt momenteel ca. 375 medewerkers. Het bedrijf ontleent haar sterke 
positie aan specifieke expertise in het produceren van verse producten die niet alleen 
voldoen aan alle hedendaagse eisen maar ook heerlijk smaken. Uit diverse onafhankelijke 
smaaktesten komen de sappen van Fruity Line veruit als beste uit de test. De bedrijfscultuur 
van Fruity Line kenmerkt zich als betrokken, hands-on en no- nonsens. De ondernemersgeest 
is duidelijk aanwezig binnen het bedrijf en er heerst een zeer sterk gevoel voor 
kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsbeleving. 

 

 

Stagiair - Customer Service  
 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste stagiaire op onze afdeling Customer Service. Je zult je 
bezig zal gaan houden met het implementeren van Projectplace. 

 
Projectplace is een cloud based projectmanagementsysteem. Het faciliteert voor teams die 

aan projecten werken overzicht en zorgt er daarnaast voor dat projecten kunnen worden 
uitgevoerd met de juiste snelheid en kwaliteit. Voortgang en projectbeheer worden door deze 

tool eenvoudig en inzichtelijk.  
 

De stagiair die wij zoeken is sociaal gedreven en is iemand die de bedrijfscultuur van Fruity 
Line goed aanvoelt. Je begrijpt het procesverloop van de commerciële projecten en kunt er 
voor zorgen dat dit zo optimaal mogelijk in Projectplace geïmplementeerd wordt. Daarnaast 

zorg je ook voor de begeleiding van de gebruikers, het oplossen van knelpunten en de 
borging hiervan. Je werkt nauwkeurig, systematisch, hebt aandacht voor kleine details en 

kan zowel zelfstandig als in groepsverband werken. 
 
 

 

Stageopdrachten: 
 Implementatie van bedrijfsstructuur in Projectplace (bekendheid met dit systeem is 

een pré). 

 Implementatie van projectstructuur toegepast op de bedrijfsstructuur in Projectplace. 

 Schakelen met diverse afdelingen voor controleren van procesdetails en timings en 
hier kritisch op doorvragen. 

 Begeleiden nieuwe gebruikers bij ingebruikneming van Projectplace. 

 Optimaliseren gebruik Projectplace. 

 Knelpunten die tijdens de implementatiefase naar voren komen oplossen en borgen.  

 Vraagbaak voor de gebruikers tijdens projectverloop.  

 
 
Wij bieden 
Een leuke en uitdagende stage binnen een snel groeiende, gezonde en dynamische 
onderneming. Een prettige werksfeer in een jong en collegiaal team. 

 
 

Informatie: 
Schriftelijke sollicitatie met CV graag per mail naar: Patty.vanderschoor@fruity-line.nl   

mailto:Patty.vanderschoor@fruity-line.nl

