
Stage bij TOPbv – dé food innovators (Wageningen) 

Stageplaats 32-40 uur per week (minimaal 3 maanden). Start na 1 augustus 2018. 

Jij wilt stage lopen bij een innovatief MKB bedrijf dat zich bezighoudt met het 
ontwikkelen van de nieuwste voedselconcepten, procestechnologieën én machines. 

Je bent enthousiast en hebt een passie voor voeding en voedselproductie. Je weet 
van aanpakken en werkt graag zelfstandig in een klein team. 

  

Wat ga je doen? 

Als stagiair werk je hoofdzakelijk aan je eigen onderzoeksopdracht. Daarnaast wordt 
er van je verwacht dat je meedoet en denkt aan andere projecten.  

Voor komend najaar zijn wij op zoek naar stagiaires (HBO, WO) op o.a. de volgende 
onderwerpen: 

 Eiwitten (scheiding, structurering, NPD) 
o Profiel: (levensmiddelen)proceskunde, biotechnologie, chemie, 

ingredient functionality 

 Natuurlijke conserverings-strategieën 
o Profiel: productontwikkeling, chemie (emulsies), microbiologie 

 Innovatieve food concepten 
o Profiel: food design/marketing, productontwikkeling, culinair 

 Radio Frequent (RF) Sterilisatie  
o Profiel: productontwikkeling, ontwikkelen van analysemethoden.  

Stagiaires geven hun stage bij TOP gemiddeld een 9. Zij zijn vooral enthousiast over 
de sfeer binnen het team en de vrijheid om de eigen opdracht vorm te geven en uit 
te voeren. Een aantal stagiaires vond het zo leuk bij TOP dat zij zelfs nooit meer zijn 
weggegaan …. 

  

Functie eisen 

 Wij zoeken mensen die zelfstandig en vol ambitie aan de slag gaan. Je bent in staat 
een project of een onderwerp zelfstandig vorm te geven, maar je weet ook wanneer 
je om hulp moet vragen. Je bent gedreven en leergierig, staat open voor nieuwe 
kennis en ervaringen en zoekt nieuwe mogelijkheden en oplossingen.  

 Natuurlijk heb je een passie voor innovatie, voeding en technologie! 

  

Wie zijn wij? 

TOP bv is een innovatiebedrijf in de Food Valley regio (Wageningen) dat sterk is op 
het gebied van ontwikkeling en realisatie van nieuwe voedingsmiddelen en 
procestechnologieën voor hoofdzakelijk de levensmiddelenindustrie. Ons doel is de 



winstgevendheid van de voedingsmiddelenindustrie te vergroten door state-of-the-art 
kennis beschikbaar te maken voor, en toe te passen op, deze industrie.  

TOP BV werkt wereldwijd als ontwikkelingspartner voor de voedingsindustrie en haar 
leveranciers zoals machinebouwers aan projecten rondom ontwikkeling van nieuwe 
producten, technologische processen en machines. 

Naast consultancy wordt er bij TOP geïnvesteerd in de eigen ontwikkeling van 
technologieën en bijhorende business cases die de toekomst vormgeven en in een 
later stadium op verschillende manieren tot waarde gebracht kunnen worden. Zo is 
TOP een unieke kruising tussen een onderzoeksinstelling, ingenieursbureau en 
incubator. 

 

Ja, dit is iets voor mij! 

Stuur dan snel een mail naar vacatures@top-bv.nl waarin je jezelf voorstelt en 
aangeeft waarom juist jij echt bij TOP past. Of stuur een brief naar TOP bv – 
Personeelszaken, t.a.v. Gretha Volders, Agro Business Park 10, 6708 PW 
Wageningen.  


