stage finance

Beste student,
Wat leuk dat je interesse hebt in Yoghurt Barn en dat onze
stageplaats je aanspreekt! In deze stageomschrijving leggen we
je graag even uit wat stage lopen bij Yoghurt Barn inhoudt en
wat je van jouw stage kunt verwachten.
Inhoud van de stage
Je zal als stagiaire de functie vervullen van assistent
business controller, wat betekent dat je onze business
controller zal gaan ondersteunen in zijn dagelijkse activiteiten.
Voorbeelden van deze activiteiten zijn:
Het professionaliseren van wekelijkse en maandelijkse
analyse & reporting
Bezoeken van Barns en meekijken ter verbetering van het
operationele proces
Het maken van weekrapportages en bespreken van
resultaten
met betrokkenen en hierbij suggesties en aanbevelingen
doen
Inzicht in kasstroom verbeteren door het introduceren
van maandelijkse cashflow reporting
Het sturen van inkoop op kwaliteit en kosten (controleren
en optimaliseren)
Omzet optimalisatie: welke producten lopen goed en welke
niet; bijsturen waar nodig. Het doel is om meer inzicht te
krijgen in productmarges. Vergelijkingen maken tussen
Barns en onderzoek doen naar verschillen tussen Barns en
hoe dit geoptimaliseerd kan worden

Meedenken over het assortiment en het doen van
aanbevelingen en suggesties
Uren en loontarieven analyse en optimalisatie: onderzoek
doen naar hoe personeel efficiënter ingezet kan worden
Helpen bij de investeringsanalyse voor nieuwe locaties
Helpen bij en uitbouwen van de automatisering van
programma's, zoals factuurverwerking en banktransacties
Bovengenoemde activiteiten vormen enkel een impressie van
wat je zoal kunt doen. Er is namelijk nog veel meer mogelijk!
Graag
lichten
we
je
tijdens
een
eventueel
kennismakingsgesprek verder toe wat er nog meer voortaken
zijn voor de aankomende periode.
Wat vragen we van jou?
Yoghurt Barn is een groeiend bedrijf en de organisatie is op
elk moment onderhevig aan verandering. Als stagiaire bij
Yoghurt Barn moet je je staande kunnen houden in een
dynamische werkomgeving waar je veel zelfstandig zult
werken. Yoghurt Barn heeft geen hoofdkantoor, maar je zult
voornamelijk werken in Culemborg, waar onze administratie
wordt bijgehouden. Je zult veel samenwerken met
onze business controller, wat betekent dat jullie vaak met zijn
tweeën 'op kantoor' zitten. We zijn op zoek naar creatieve
mensen die ons kunnen helpen met de uitdagingen waar wij
op dit moment tegenaan lopen!

Wat bieden we jou?
Yoghurt Barn is een jonge, oer-Hollandse en sterk groeiende
organisatie waarbinnen van alles te doen is. Door onze snelle
groei hebben we behoefte aan het bouwen van een goede en
sterke bedrijfsstructuur. Hierin kun jij voor ons als stagiaire
veel betekenen! Werken bij Yoghurt Barn is gevarieerd en elke
dag is anders. Hierdoor vliegt de tijd en verveel je je nooit.
Door de grote mate van zelfstandigheid heb je veel ruimte om
jezelf te ontwikkelen. Het is wel belangrijk dat je hier goed
tegen kunt en er een uitdaging in ziet. Uiteraard zijn onze
managers altijd bereid om samen met jou te kijken waar jouw
persoonlijke doelen liggen, zodat we je hierbij kunnen helpen.
De werksfeer bij ons is informeel, gezellig en je zal deel
uitmaken van het leuke en hechte operations team. Ook niet
onbelangrijk: een smakelijk yoghurtje als lunch mag zeker niet
ontbreken!
Stageonderzoek
Uiteraard bieden we jou de tijd om aan je stageonderzoek te
werken (richtlijn: 20% per werkweek). Het onderwerp van je
stageonderzoek zullen we in overleg met jou bepalen.
Vergoeding
Je zult als stagiaire voor vijf maanden ons team komen
versterken in een full time dienstverband (38 uur). Hiervoor
krijg je een passende vergoeding. Daarnaast zullen eventuele
werkelijk gemaakte reiskosten die buiten de dekking van de
OV-jaarkaart vallen vergoed worden.

