Vacature Koprol
Wil jij je Nederlands verbeteren? Wil jij graag in contact komen met nieuwe mensen?
Strijd jij mee tegen voedselverspilling en ben jij één dag per week beschikbaar? Dan is
deze vacature wellicht iets voor jou!
Wij zijn op zoek naar 2 tot 3 mensen die komende tijd ons team, op vrijwillige basis,
willen versterken.
Bedrijfsinformatie
Wie zijn wij? Wij zijn Koprol in Utrecht, een start-up die op een leuke manier fruit verspilling tegen
gaat. Het voedselsysteem is zo grootschalig dat er op de route die fruit aflegt naar jouw fruitschaal,
vaak wat mis gaat. Denk bijvoorbeeld aan een pallet blauwe bessen, waarvan er een paar gebarsten
zijn. Een winkel kan deze dan niet meer verkopen. Of een boomgaard vol met peren met een plekje,
ook die peren wil niemand verkopen omdat deze niet lang houdbaar zijn. Al dit soort fruit wordt
dagelijks afgeschreven en belandt zo in de verbrandingsoven. Wij redden dit fruit en maken hier
lekkere, gezonde, gedroogde snacks van: onze ‘Rollies’. Rollies zijn gedroogde fruit snoepjes in
allerlei verschillende smaken, gemaakt van 100% gered fruit.
Wij bestaan uit een team van vier jonge ondernemers: Robin, Eva, Sake en Merijn. En momenteel
worden we geholpen door Jasmijn K., Jasmijn M., Nadieh en Bobby met het opzetten van onze
sociale werkplaats en bij het uitvoeren van een klantonderzoek.
Met onze onderneming gaan we voedselverspilling tegen en creëren we meer bewustzijn over
voedselverspilling. Daarnaast willen we nieuwkomers in Nederland ook een stukje op weg helpen.
Hoe mooi zou het zijn als wij door middel van onze onderneming mensen kunnen helpen met
integreren in de Nederlandse maatschappij?
Functieomschrijving
Elke vrijdag draai jij mee bij Koprol. We draaien samen de onderneming, van productie, tot
verzending. Er moeten natuurlijk Rollies gemaakt en ingepakt worden; dus fruit schillen, doosjes
vouwen en Rollies snijden behoren tot de werkzaamheden. Daarnaast focussen we ons op jouw
ontwikkeling. Ben jij goed in websites bouwen? Of ben jij een goed met social media? Of lijkt het je
leuk om het productieproces te optimaliseren? We gaan kijken waar jouw talenten liggen en
stemmen samen af wat jouw taken naast productie gaan zijn!
Wat wij jou bieden is een plek om nieuwe mensen te ontmoeten, Nederlands te leren, te leren over
de Nederlandse cultuur en haar gebruiken.

Functie eisen
Beschikbaarheid: Eén dag in de week, op vrijdag
Duur: In ieder geval Maart t/m juni 2022. Hierna kan er gezamenlijk voor gekozen worden om dit te
verlengen.
Betaling: Wij hebben een klein budget beschikbaar om aan jou ontwikkeling uit te geven. Denk
bijvoorbeeld aan (extra) Nederlandse boeken.
Ervaring: Geen

-

-

Wie ben jij?
Je hebt affiniteit met onze missie: voedselverspilling tegengaan
Je woont in Utrecht of omgeving
Je spreekt een beetje Nederlands of Engels. Dit hoeft zeker niet goed (want dat gaan we juist
oefenen!) te zijn, maar er moet een basis van communicatie mogelijk zijn.
Wat bieden wij?
Een plek om Nederlands te leren en te leren over de Nederlandse cultuur
Nieuwe mensen ontmoeten
Elke werkdag een heerlijke lunch
Persoonlijk opleidingsbudget voor bijvoorbeeld boeken
De kans om kennis, contacten en ervaring op te doen

Contact
Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geworden? Kom dan 29 januari van 11:00-14:00
naar de kennismaking bij de Alchemist (Koningin Wilhelminalaan 8). Tijdens deze dag vertellen wij
meer over Koprol, leren we elkaar beter kennen en gaan we rollies maken!
Lijkt het je leuk om te komen? Meld je dan nu aan via de mail!
Of heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op:
Naam:
Nummer:
E-mail:

Jasmijn
+31 627498319
jasmijnmeereboer@gmail.com

Job offer Koprol in Utrecht
Would you like to meet new people? Do you want to improve your Dutch? Do you want to
combat food waste and are you available at least one day a week? Then maybe this job is for
you!
We are currently looking for two to three people who want to join our team for a volunteering
position.
Our business
Who are we? We are Koprol in Utrecht, a start-up trying to combat food waste in a fun way. Our
food is produced on such a large scale that by the time the fruit you buy reaches our home, a lot
of things can go wrong. For example: a whole order of blueberries has to be thrown away,
because a few berries have been bruised. A store is not able to sell them anymore. Or an
orchard full of pears which all contain tiny spots, which no one wants to sell because they can
longer be preserved. Every day fruit is written off. This is the reality in which we live. We save
this fruit and turn it into tasty, healthy, dried snacks which we call ‘Rollies’. Rollies are dried fruit
candies in different flavors, made of 100% saved fruit.
We are a team of four young entrepreneurs: Robin, Eva, Sake and Merijn. Currently we have
Jasmijn, Jasmijn, Nadieh and Bobby helping our team.
Our business aims at reducing food waste and tries to create more awareness about food
waste. Furthermore we want to help new citizens in the Netherlands find their way. Wouldn’t it
be amazing if we could help people integrate in Dutch society through our business?
Job description
One day a week you can join Koprol. What your tasks will be, we will decide together. Are you
incredible at building new websites? Do you have a lot of knowledge about social media? Or are you
interested in optimizing the production process? We will try to discover what your talents are and
together we will decide which tasks fit your talents.
We do need some extra hands with the production of Rollies. Are you interested in working with your
hands? Then maybe this is something for you!
We offer you a chance to meet new people, learn Dutch and the possibility to expand your network
in the city.

Job requirements
Hours: approximately one day a week
Time: from march till june 2022
Payment: none
Experience: none

Who are you?
- You endorse our mission: to combat food waste
- You live in Utrecht or it’s surroundings
- You are able to communicate on a basic level in Dutch or in English
- You are available at least one day a week from march until june 2022
What do we offer?
- An opportunity to learn Dutch
- A chance to meet new people
- A lovely lunch every workday
- A chance to improve your skills, network and to gain experience.
Contact
Are you interested after reading this job application and do you want to know more? Come to the
Alchemist from 11 am till 2 pm on the 29th of january to our information session. On this day we
will tell you more information about Koprol, we will introduce ourselves to each other and we are
going to make rollies!
Are you interested in coming to this meeting? Or do you have any further questions? Contact us:
Name: Jasmijn
Number: +31 627498319
E-mail: jasmijnmeereboer@gmail.com

