
 

 

 

Marketing & Communicatie stagiair(e)  
Meeloopstage, 24-36 uur  

 
“De Schatkamer is een lifestylewinkel met vintage producten en circulair design met twee fysieke 
vestigingen in Zwolle en Ommen. Daarnaast heeft De Schatkamer een online webshop. Het is 
onderdeel van de Stichting Noggus&Noggus en de Stichting Kringloop Zwolle. In De Schatkamer staat 
de schoonheid van hergebruik, duurzame recycling en upcycling centraal.”  

 
Voor aankomende periode (feb – juli 2023) zijn wij op zoek naar  

een enthousiaste, allround stagiair(e) Marketing & Communicatie (zowel MBO als HBO)! 
 

Wat ga je doen? 
We willen graag van De Schatkamer een merk maken en willen een grotere naamsbekendheid. Als 
stagiair(e) zal jouw focus daarom liggen op contentmarketing in de vorm van o.a. het schrijven van 
blogs, uitwerken van interviews, ontwerpen van communicatiemiddelen, het creëren van 
socialmediaposts (foto- en videografie) en bijhouden van de website.  
 
Tijdens je stageperiode krijg je een kijkje achter de schermen bij de kringloop waar elke dag van alles 
gebeurt. We zijn een open organisatie, geven iedereen de kans om eigen initiatieven te ontplooien 
en streven naar inclusiviteit.   
 
 

Welke basisvaardigheden heb je nodig en ga je nog meer ontwikkelen tijdens je stage? 
• Je bent creatief, beschikt over een vlotte pen en je kunt foutloos schrijven in het Nederlands.  

• Je bent sociaal (je kunt met mensen met verschillende achtergronden overweg). 

• Je begrijpt hoe je over één onderwerp meerdere contentstukken kunt creëren. 

• Je kent de basisvaardigheden van grafisch ontwerpen, fotografie en het editen van video’s.  

• Je vindt het makkelijk om te schakelen tussen verschillende werkzaamheden. 

 
Wat bieden wij jou? 

• Een veelzijdige stageperiode waarbij je veel praktijkervaring in de breedte op kan doen en jij 
onder begeleiding van een enthousiaste manager je verder ontwikkelt als allround 
marketing- en communicatiemedewerker waarbij de focus ligt op contentmarketing. 

• De vrijheid om je eigen uren in te delen, in overleg met je praktijkbegeleider. 

• De mogelijkheid tot thuiswerken. 
 
Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Eline Westervaarder, Manager 
Marketing & Communicatie, ewestervaarder@noggusennoggus.nl.  
 
Wil je solliciteren op deze toffe functie? Stuur dan je gegevens en motivatiebrief naar 
ewestervaarder@noggusennoggus.nl of personeelenorganisatie@kringloopzwolle.nl.  
We nemen zo snel mogelijk contact met je op!  
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