Stage: Content creator
vanPlestik zoekt een enthousiaste content creator stagiair(e) met talent voor fotografie.

Over de stage
Het delen van ons verhaal helpt ons om onze impact te vergroten. Hoe meer mensen we
kunnen bereiken en vertellen over onze missie, hoe meer mensen we activeren om anders
met hun afval om te gaan. Zo kunnen we samen nog veel meer plastic redden uit de
verbrandingsovens. Dus wil jij ons helpen om een zo groot mogelijk publiek te inspireren?
Lees dan snel verder.
In deze stage ben jij verantwoordelijk voor het creëren van content voor vanPlestik. Je
maakt zelf (product)foto’s in de studio of in de werkplaats, en gebruikt deze direct voor een
mooie post op onze social media. Je schrijft blogposts op onze website en inspireert lezers
met jouw scherpe teksten. Tot slot maak je voor de belangrijkste projecten korte filmpjes van
ons proces: van afvalstroom tot nieuw product. Zie je zelf nog een mooie kans om vanPlestik
onder de aandacht te brengen? Go for it!
Over vanPlestik: recyclen van plastic naar prachtige producten
We zijn een jong bedrijf met een missie: het creëren van mooie circulaire producten,
aandacht trekken voor het plastic probleem en het redden van zo veel mogelijk plastic uit de
verbrandingsovens. We hebben een 3D printer ontwikkeld en gebouwd die plastic afval
gebruikt als grondstof. Met onze printers kunnen we lokaal plastic recyclen in unieke,
hoogwaardige en betaalbare objecten zoals stoelen, tafels en bloempotten. We werken met
gelijkgestemde bedrijven zoals HEMA, IKEA en Fairphone, en kijken uit naar een aantal
mooie nieuwe projecten in 2021!
We werken binnen een klein maar ambitieus team, en je zal worden uitgedaagd om echt een
bijdrage te leveren aan het bedrijf. De sfeer in de studio is heel open en ontspannen, en we
lunchen elke dag samen waarbij alle teamleden om de beurt een gezonde lunch verzorgen.
Wil je bijdragen aan onze missie?
Stuur een mailtje naar roos@vanplestik.nl.

