Vacature Content creator / Media & Communicatie stagiair(e)
vanPlestik zoekt een enthousiaste content creator / media & communicatie stagiair(e) met talent
voor fotografie.
Tijdens deze stage werk je aan externe communicatie in tekst en beeld voor diverse projecten
van vanPlestik. In een korte tijd leer je veel over het werken in een klein maar ambitieus bedrijf
en zie je van dichtbij hoe onze producten en projecten tot stand komen. Je werkt in een
dynamisch, klein en hecht team en krijgt veel verantwoordelijkheid en natuurlijk de nodige
begeleiding.
JIJ:
Bent helder in communiceren en weet een idee om te zetten naar concrete communicatie
uitingen. Je kan uitnodigende en vlotte teksten schrijven en hebt ervaring in het maken van
beeld / fotografie / grafisch ontwerpen.
Je draagt zorg voor de communicatieuitingen van vanPlestik en het opzetten van social media
activiteiten. Je helpt met het bedenken, opzetten en uitvoeren van (online) marketing &
promotieactiviteiten. Daarnaast help je bij het voorbereiden van workshops en events en
ondersteun je op de werkvloer waar nodig.
Je draagt bij aan:
●
●
●
●
●
●

Awareness
Social media / content creation
Nieuwsbrief / flyers
Updates website
Events
Presentaties

Functieeisen
●
●
●
●
●
●
●

Je volgt een opleiding/hebt een opleiding gevolgd in de communicatie, marketing en/of
digitale media.
Je bent goed in woord en in geschrift.
Je hebt ervaring met fotografie, bij voorkeur productfotografie
Talent voor visuele media
Beschikt over basisvaardigheden in Microsoft Office en bij voorkeur Adobe.
Je houdt van aanpakken en hebt een proactieve instelling.
Je hebt affiniteit met (plastic) recycling

Duur van stage: 312 maanden, 8 tot 32 uur per week
Vestigingsplek: Amsterdam, Noord
WIJ:
Plastic afval zorgt wereldwijd voor grote problemen voor mens en natuur. Gelukkig wordt er
steeds meer aandacht gegeven aan het apart inzamelen van plastic afval. Nog veel te weinig
van dit afval zien we weer terug in nieuwe producten.
Bij vanPlestik hebben we een 3D printer ontwikkeld en gebouwd die plastic afval als grondstof
gebruikt. Op die manier maken we het lokaal recyclen van plastic mogelijk. In Nederland zetten
we plastic afval ondemand om in unieke, hoogwaardige en betaalbare objecten zoals meubels
en onderdelen voor de lokale industrie.
We zijn een jong bedrijf met een missie: mooie circulaire producten ontwikkelen, mensen
bewust maken van het plastic afval probleem en zoveel mogelijk plastic afval redden uit de
verbrandingsoven.
vanPlestik is gevestigd in Amsterdam en werkt samen met bedrijven als Brouwerij de Prael,
Awakenings, Hema, Ikea en Gemeente Amsterdam.
Wil je bijdragen aan onze missie?
Neem contact op met roos@vanplestik.nl
Stuur een korte motivatie, CV en portfolio en laat weten wanneer je wil starten met de stage.
Vragen? Bel Roos op 0630064962.

