VACATURE

STAGIAIR(E) COMMUNICATIE
BIJ DE COOLSTE SUSTAINABILITY STARTUP IN AMSTERDAM
WIJ ZIJN:

Stichting Green City Buzz. We verbeteren en verduurzamen bestaande
bebouwde gebieden tot future-proofe stadshuiskamers. Dat doen we
bottom-up én van top tot teen. Dat betekent dat we kleine stukken stad op
heel veel manieren verbeteren, samen met de lokale stakeholders. Dat zijn
ondernemers, pandeigenaren, bewoners, bezoekers en de gemeente. Zo
laten we zien dat duurzaamheid sexy is, helemaal niet moeilijk of duur
hoeft te zijn, en economische waarde toevoegt.
Duurzaamheid zit in alles. Daarom werken we aan meerdere thema’s:
energie- en waterverbruik, circulaire consumptie en afvalverwerking,
schone logistiek en mobiliteit, duurzaam eten en drinken, vergroening en
sociale projecten.
We zijn op het moment onder andere bezig met ons tweejarig
showcaseproject Secret Village, het gebied rondom de
Reguliersdwarsstraat in Amsterdam. Eind 2018 is het af, en hebben we een
uitgebreid concept voor ons werk in andere gebieden.
JIJ BENT:
-

-

Op zoek naar een werkervaringsplek voor 4-5 dagen per week.
Een doener. Je wil resultaat zien en kan meerdere taken tegelijk aan. Je
kan je ook goed aanpassen als prioriteiten verschuiven.
Chef Inlevingsvermogen: je kan je verplaatsen in verschillende
doelgroepen. We communiceren namelijk met een breed publiek: van
horecaondernemers tot grote corporate partners en van vakexperts tot
Jan en Jannie.
Niet te stuiten als het om duurzaamheid, urban development, stedelijke
planning of innovatie gaat.

JIJ KAN:
-

Nederlands schrijven als het kofschip zelf en het praten als Brugman.
Ook ken je your way around een good-old chat in het Engels.
Ons laten zien dat je kennis hebt van communicatie, marketing,
journalistiek, grafisch ontwerp of een ander relevant vak (wees brutaal,
wie weet!)
Communiceren met horecaondernemers, en je weet wat zij belangrijk
vinden.
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WIJ BIEDEN:
-

Een werkervaringsplek met een echte functie
Een flexibele to-do-list: we zorgen dat je zoveel mogelijk dingen kan
doen die je leuk vindt of juist moeilijk en dus wil leren
De vrijheid om te proberen, te falen, te leren, en opnieuw te proberen
Support en begeleiding van een ervaren communicatieteam
Een jong team met een goed gevoel voor humor
Een goed en veelzijdig netwerk aan het einde van je stage. Denk aan
verschillende ondernemers, pandeigenaren, de gemeente Amsterdam,
en onze partners. Green City Buzz opent duurzame deuren!
Een vergoeding en een flexibele begindatum
Een geweldige toevoeging aan je CV

BEN JIJ WIJ?
Help jij ons de stad future-proof te maken, terwijl wij jou helpen aan
werkervaring? Stuur een e-mail met een korte motivatiebrief en je CV naar
charley@greencitybuzz.nl. Meer info over ons vind je op onze website.
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