
 

 

Fruity Line is een jonge, sterk groeiende, internationaal opererende onderneming die 
succesvol is in het produceren van versgeperste vruchtensappen, smoothies, fruitpuree en 
groentesappen voor de Europese Markt. Gevestigd in Ochten, in de Betuwe, en bestaan 10 
jaar. De onderneming telt momenteel ca. 375 medewerkers. Fruity Line 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 die zich 
bezig zal gaan houden met het gebruik en de besturing van Super Office. 

 
Super Office is een CRM software die het mogelijk maakt om al je klantgegevens veilig en op 

één database en in de Cloud op te slaan.  
 

De stagiair die wij zoeken heeft zowel de gebruikers- als beheerderzijde van Super Office in 
zijn/haar beheer. Vanuit de beheerderszijde heb je de volledige toegang tot de functies en 

wordt er van je verwacht dat je over voldoende kennis beschikt, om de effecten van 
veranderingen binnen de inrichting van Super Office te kunnen begrijpen en te vertalen aan je 

collega’s.   
 

Je werkt nauwkeurig, systematisch, hebt aandacht voor kleine details en kan zowel 
zelfstandig als in groepsverband werken. 

 
 

 

Stageopdrachten: 
 Opstellen van de CRM doelstellingen die de kapstok gaan vormen voor CRM binnen 

Fruity Line. 

 Categoriseren van klanten in Super Office. 

 Implementeren en optimaliseren van informatie in Super Office. 

 Borgen van werkwijze. 

 Aanspreekpunt voor collega’s voor gebruik, werkwijze en vragen m.b.t. Super Office. 

 
 
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

