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VACATURE STAGIAIR COMMUNICATIE WEEK VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE
Wil jij in je stage volop leren van ervaren communicatieprofessionals én je tegelijkertijd inzetten
voor een betere wereld? Dan zoeken we jou! Als stagiair communicatie Week van de Circulaire
Economie bij MVO Nederland leer je in de praktijk hoe communicatie voor een concreet
evenement werkt én help je ons de Week van de CE 2023 tot een succes te maken. We zoeken
een stagiair voor de periode oktober 2022 – februari 2023.
In februari organiseert het Versnellingshuis de Week van de Circulaire Economie. Het
doel? Laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt, zodat bezoekers daarvan
kunnen leren. Door het hele land krijgen goede voorbeelden een podium, ontmoeten
voorlopers elkaar en krijgen starters concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te
gaan met de circulaire economie. De Week van de Circulaire Economie is een initiatief van
het Versnellingshuis Nederland Circulair!, een landelijk programma dat het Nederlandse
bedrijfsleven helpt circulair te ondernemen. Het is een samenwerkingsverband van het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, MVO Nederland, Het Groene Brein, VNONCW en MKB-Nederland.
WAT GA JE DOEN?
Samen met het communicatieteam maak je de Week van de Circulaire Economie tot een
succes. Dat betekent onder meer dat je:
•
•
•
•
•
•

Content maakt, plant en distribueert via LinkedIn en nieuwsbrievenDe website
beheert en voorziet van nieuwe content
Meedenkt over hoe we nog meer bezoekers kunnen werven
De planning maakt en je team daar scherp op houdt
Meedoet in wekelijkse overleggen met het team
Jouw ervaring inzet om de Week van de CE tot een succes maakt
Waar ruimte is werk je ook mee aan projecten van MVO Nederland binnen het
MarCom team

WIE BEN JIJ?
Je bent een derde- of vierdejaars hbo- of wo-student. Je doet een relevante
communicatiestudie en hebt een affiniteit met duurzaamheid of circulair ondernemen. Je
bent communicatief sterk, werkt zorgvuldig en bent niet bang om de telefoon te pakken
om ondernemers of collega’s te woord te staan. Je hebt interesse in de circulaire economie
en helpt graag (mkb-)ondernemers verder.
WAT BIEDEN WIJ?
Werken bij MVO Nederland betekent dat je iets doet wat er echt toe doet. Je leert elke dag
van enthousiaste en vooruitstrevende collega’s in een fijne, open werksfeer. En wij leren
van jou. Dankzij samenwerking met veel van onze partners breid je je netwerk snel uit.
We bieden je een stageplek voor de periode oktober – februari, voor 32 uur per week. Het
is niet mogelijk je stage bij MVO Nederland te combineren met een afstudeeropdracht.
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Je krijgt een maandelijkse stagevergoeding van bruto 300 euro bij 40 uur. Je krijgt een
laptop van ons in bruikleen. Als je geen ov-studentenkaart hebt vergoeden wij jouw
reiskosten op basis van tweede klas ov.
Ons kantoor zit naast stadion Galgenwaard in Utrecht. Je hebt veel vrijheid in het indelen
van je uren.
OVER MVO NEDERLAND
MVO Nederland stuurt de transitie naar een duurzame economie met de grootste
ondernemersbeweging van Europa. We verduurzamen de economie voor onze
samenleving en om onze aarde niet te verkwisten. MVO Nederland wil dat in 2025
minimaal twintig procent van de Nederlandse economie omgaat in de duurzame
economie, die gestoeld is op meer dan alleen financiële waarden en draait binnen de
grenzen van de planeet en maatschappij. Alleen zo kunnen we het tij keren.
INTERESSE?
Mail je cv én motivatie naar Suzanne van Haren op werkenbij@mvonederland.nl onder
vermelding van ‘stagiair communicatie Week van de Circulaire Economie’. Ook bij vragen
kun je hier terecht.
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