Marketing & Communicatie stagiair(e)
Meeloopstage, 24-36 uur
Stichting Kringloop Zwolle en Stichting Noggus & Noggus
“Bij onze organisatie werken we met z’n allen aan een toekomst waarbij Stichting Kringloop Zwolle
en Stichting Noggus & Noggus de belangrijkste spil zijn om circulaire economie in de regio te
faciliteren, waarbij in de breedte sociale impact wordt gecreëerd door en voor inwoners, en waar
medewerkers een veilige en inclusieve werkomgeving wordt geboden waar zij gezien worden.”

Voor aankomend schooljaar (2022-2023) zijn wij op zoek naar
een enthousiaste, allround stagiair(e) Marketing & Communicatie!

Dit ga je doen:
Als stagiair(e) ligt jouw focus op contentmarketing in de vorm van het schrijven van blogs, interviews
houden, het creëren van vlogs of korte video's / animaties om multidisciplinair te gebruiken op al
onze communicatiekanalen. We werken deels in het sociale domein, dus je krijgt te maken met veel
verschillende mensen met verschillende achtergronden. Ook krijg je tijdens je stageperiode een kijkje
achter de schermen bij de kringloop waar elke dag van alles gebeurt. We zijn een open organisatie en
geven iedereen de kans om eigen initiatieven te ontplooien. We proberen studenten zoveel mogelijk
waarde te bieden waarbij je zelf je doelen bepaalt.

Dit verwachten we van jou:
•
•
•
•

Je bent sociaal (je kunt met mensen met verschillende achtergronden overweg)
Je kent de basisvaardigheden van schrijven, grafisch ontwerpen en het editen van video’s
Je bent creatief en begrijpt hoe je van één onderwerp meerdere contentitems kan creëren
Je bent op de hoogte van socialmediatrends

Wat bieden wij jou?
• Een veelzijdige stageperiode waarbij je veel praktijkervaring in de breedte op kan doen
• Gerichte begeleiding waarbij jij je verder ontwikkelt als marketing- en
•
•

communicatiemedewerker
Een inclusieve organisatie waarbij je wordt gestimuleerd om in je kracht te staan.
De vrijheid om (in overleg) je eigen uren in te delen

Wil je meer weten over deze vacature? Dan contact op met Eline Westervaarder, Manager Marketing
& Communicatie, ewestervaarder@noggusennoggus.nl. Zij is vanaf 8 augustus weer bereikbaar.
Wil je eerder informatie? Dan is Manager P&O, Yanaika Bruins, bereikbaar via
personeelenorganisatie@kringloopzwolle.nl. Je kan tot 16 augustus solliciteren op deze functie via
ewestervaarder@noggusennoggus.nl.

