
VACATURE YAKINIKU 
STAGE FILM EN FOTOGRAFIE 

Ben jij een duizendpoot, hou je van lekker creatief bezig zijn, food en is slim werken één van jouw eigenschap-
pen? Dan pas jij perfect in ons team! 

Wij zijn op zoek naar een creatief wonder (Locatie: Terneuzen). Je gaat werken met de leukste producten die er 
in de wereld te koop zijn! (vinden wij) Je mag spelen met food en vuur. 

YAKINIKU is een snel groeiend bedrijf waar keramische bbq’s worden verkocht. Dit jaar hebben wij een nieuw 
product gelanceerd en de gehele kamado lijn geïnnoveerd. Bij YAKINIKU is alles Japans geïnspireerd, dat geeft 
inspiratie voor nieuwe ideeën en producten. 

Behalve YAKINIKU bezitten we nog een aantal brands, BBQ Flavour, Eldurapi en een private label kant. Jij 
triggert ons, wij triggeren jou, en samen willen we de beste zijn. Wij houden van een informele sfeer met een 
platte organisatie. Jouw werkzaamheden zullen divers zijn.

WAT GA JE DOEN?
• Bedenken en uitvoeren van creatieve projecten.
• Creëren van gave content. 
• Opmaken van marketing materialen.
•	 Fotografie	en	film.

WAAR ZIJN WE NAAR OP ZOEK?
•	 Je	hebt	een	HBO	opleidingsniveau,	zit	in	het	3e	of	4e	jaar	van	je	opleiding	in	een	grafische	richting.	
• Nederlands en Engels zijn voor jou geen probleem in mail en woord.
• Food lover, passie voor eten. BBQ liefde is een pluspunt. 
• Je bent creatief, stressbestendig en denkt in oplossingen en hebt goede communicatie vaardigheden.
• Je hebt een hands-on mentaliteit en bent proactieve ingesteld.
•	 Daarnaast	beschik	je	over	vaardigheden	in	Microsoft	Office	pakket,	Photoshop,	InDesign,	en	illustrator.	

WAT BIEDEN WIJ?
• Een prettige informele werksfeer.
• Ruimte voor jouw ideeën en ontwikkeling.
• Een team van enthousiaste collega’s.
• Een dynamische internationale werkomgeving.

Graag ontvangen wij jouw CV en motivatie op frederic@yakinikugrill.com 

Bekijk ook eens onze verschillende websites;
www.yakinikugrill.com	|	www.bbqflavour.com	|	www.eldurapi.com	



Bekijk ook eens onze verschillende websites;
YAKINIKUGRILL.COM | BBQFLAVOUR.COM | ELDURAPI.COM

VACATURE YAKINIKU® 
STAGE SALES / COMMERCIEEL

Ben jij een duizendpoot, hou je van lekker analytics, food en is slim werken één van jouw eigenschappen?  
Dan pas jij perfect in ons team! 

Wij zijn op zoek naar een commercieel stagiair met sales kwaliteiten. (Locatie: Terneuzen) Je gaat werken met de 
leukste producten die er in de wereld te koop zijn! (vinden wij) Je mag spelen met food en vuur. 

YAKINIKU® is een snel groeiend bedrijf waar keramische BBQ’s worden verkocht. Dit jaar hebben wij een nieuw 
product gelanceerd en de gehele Kamado lijn geïnnoveerd. Bij YAKINIKU® is alles Japans geïnspireerd, dat geeft 
inspiratie voor nieuwe ideeën en producten. 

Behalve YAKINIKU® bezitten we nog een aantal brands, BBQ Flavour, Eldurapi® en een private label kant.  
Jij triggert ons, wij triggeren jou, en samen willen we de beste zijn. Wij houden van een informele sfeer met een 
platte organisatie. Jouw werkzaamheden zullen divers zijn: 

WAT GA JE DOEN?

• Ondersteunen salesteam.
• Orderverwerking en klanten ondersteuning.
• Adviseren van bestaande en potentiële klanten.
• Acquisitie en offertes opstellen.

WAAR ZIJN WE NAAR OP ZOEK?

• Je hebt een HBO opleidingsniveau, zit in het 3e of 4e jaar van je opleiding in een commerciële richting.
• Nederlands en Engels zijn voor jou geen probleem in mail en woord.
• Beheersing van Microsoft office. 
• Food lover, passie voor eten. BBQ liefde is een pluspunt. 
• Je bent flexibel, stressbestendig en denkt in oplossingen en hebt goede communicatie vaardigheden. 
• Je hebt een vlotte babbel en bent proactief ingesteld.

WAT BIEDEN WIJ?

• Een prettige informele werksfeer.
• Ruimte voor jouw ideeën en ontwikkeling.
• Een team van enthousiaste collega’s.
• Een dynamische internationale werkomgeving.

Graag ontvangen wij jouw CV en motivatie op hr@yakinikugrill.com t.a.v. Noortje de Bakker



Bekijk ook eens onze verschillende websites;
YAKINIKUGRILL.COM | BBQFLAVOUR.COM | ELDURAPI.COM

VACATURE YAKINIKU® 
STAGE ONLINE MARKETING

Ben jij een duizendpoot, hou je van lekker analytics, food en is slim werken één van jouw eigenschappen?  
Dan pas jij perfect in ons team! 

Wij zijn op zoek naar een stagiair online marketing. (Locatie: Terneuzen) Je gaat werken met de leukste producten 
die er in de wereld te koop zijn! (vinden wij) Je mag spelen met food en vuur. 

YAKINIKU® is een snel groeiend bedrijf waar keramische BBQ’s worden verkocht. Dit jaar hebben wij een nieuw 
product gelanceerd en de gehele Kamado lijn geïnnoveerd. Bij YAKINIKU® is alles Japans geïnspireerd, dat geeft 
inspiratie voor nieuwe ideeën en producten. 

Behalve YAKINIKU® bezitten we nog een aantal brands, BBQ Flavour, Eldurapi® en een private label kant.  
Jij triggert ons, wij triggeren jou, en samen willen we de beste zijn. Wij houden van een informele sfeer met een 
platte organisatie. Jouw werkzaamheden zullen divers zijn: 

WAT GA JE DOEN?

• Optimaliseren van onze verkoopkanalen.
• Onderhouden en optimaliseren van Social Media. 
• On- en offline campagnes bedenken en uitvoeren.
• SEO en Blogs schrijven.
• Vergroten van onze (online) zichtbaarheid. 

WAAR ZIJN WE NAAR OP ZOEK?

• Je hebt een HBO opleidingsniveau, zit in het 3e of 4e jaar van je opleiding in de richting van Marketing.
• Nederlands en Engels zijn voor jou geen probleem in mail en woord.
• Food lover, passie voor eten. BBQ liefde is een pluspunt. 
• Je bent online sterk, stressbestendig en denkt in oplossingen en hebt goede communicatie vaardigheden.
• Je hebt een hands-on mentaliteit en bent proactieve ingesteld.
• Kennis van Google Analytics, social media en online verkoopkanalen.
• (Basis)vaardigheden in Microsoft Office pakket en Photoshop. 

WAT BIEDEN WIJ?

• Een prettige informele werksfeer.
• Ruimte voor jouw ideeën en ontwikkeling.
• Een team van enthousiaste collega’s.
• Een dynamische internationale werkomgeving.

Graag ontvangen wij jouw CV en motivatie op hr@yakinikugrill.com t.a.v. Noortje de Bakker



Bekijk ook eens onze verschillende websites;
YAKINIKUGRILL.COM | BBQFLAVOUR.COM | ELDURAPI.COM

VACATURE YAKINIKU® 
STAGE PRODUCTONTWIKKELING

Ben jij een duizendpoot, hou je van lekker analytics, food en is slim werken één van jouw eigenschappen?  
Dan pas jij perfect in ons team! 

Wij zijn op zoek naar een stagiair productontwikkeling. (Locatie: Terneuzen) Je gaat werken met de leukste 
producten die er in de wereld te koop zijn! (vinden wij) Je mag spelen met food en vuur. 

YAKINIKU® is een snel groeiend bedrijf waar keramische BBQ’s worden verkocht. Dit jaar hebben wij een nieuw 
product gelanceerd en de gehele Kamado lijn geïnnoveerd. Bij YAKINIKU® is alles Japans geïnspireerd, dat geeft 
inspiratie voor nieuwe ideeën en producten. 

Behalve YAKINIKU® bezitten we nog een aantal brands, BBQ Flavour, Eldurapi® en een private label kant.  
Jij triggert ons, wij triggeren jou, en samen willen we de beste zijn. Wij houden van een informele sfeer met een 
platte organisatie. Jouw werkzaamheden zullen divers zijn: 

WAT GA JE DOEN?

• Bedenken en ontwikkelen van nieuwe producten. 
• Ideeën uitwerken en testen
• En nog veel meer. 

WAAR ZIJN WE NAAR OP ZOEK?

•  Je hebt een HBO opleidingsniveau, zit in het 3e of 4e jaar van je opleiding in de richting van Technisch  
tekenaar / productontwikkeling.

•  Nederlands en Engels zijn voor jou geen probleem in mail en woord.
•  Beheersing autoCAD programma is een must. 
•  Food lover, passie voor eten. BBQ liefde is een pluspunt. 
•  Je bent flexibel, stressbestendig en denkt in oplossingen en hebt goede communicatie- en onderzoek  

vaardigheden.
•  Je hebt een hands-on mentaliteit en bent proactief ingesteld.

WAT BIEDEN WIJ?

• Een prettige informele werksfeer.
• Ruimte voor jouw ideeën en ontwikkeling.
• Een team van enthousiaste collega’s.
• Een dynamische internationale werkomgeving.

Graag ontvangen wij jouw CV en motivatie op hr@yakinikugrill.com t.a.v. Noortje de Bakker
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