Stagiair Marketing & Communicatie
Centre of Expertise Biobased Economy
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste stagiair voor de marketing- en communicatieafdeling. Op deze
afdeling zijn we dagelijks in de weer met het communiceren van content afkomstig van onze
onderzoeksgroepen en -projecten. We schrijven hiervoor zelf artikelen of krijgen deze aangeleverd van
collega’s en partners.
Jij gaat je onder andere bezig houden met het plaatsen van nieuws op onze website en de social media en
het inplannen van al deze content via de content planning. Die content creëer je zelf, aan de hand van
informatie die je intern en extern vergaart. Je bent dus niet bang om op mensen af te stappen voor een
verhaal en de info om te zetten in een prettig te lezen artikel!
Verder ben je flexibel inzetbaar om te ondersteunen bij overige marketing en communicatie activiteiten
zoals het organiseren van evenementen. Kortom, een leuke stage in een innovatieve omgeving!
Wat doet het Centre of Expertise Biobased Economy?
Een biobased economy gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen, zoals
aardolie en steenkool, naar een economie die draait op biomassa als grondstof. Biomassa kan daarbij van
gewassen afkomstig zijn die groeien op land of in zee, maar ook van reststromen uit de bosbouw, agro- en
voedingsmiddelenindustrie of andere industriële sectoren.
De missie van het CoE BBE is bedrijven helpen in hun biobased ambities door met hen het HBO onderwijs te
vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren dat er toe doet. Zo zorgt het CoE BBE voor uitstekend
opgeleide professionals die de transitie naar een biobased samenleving kunnen dragen en vormgeven.
De afgelopen jaren heeft het CoE BBE zich ontwikkeld tot voorloper in de Biobased Economy. We werken
continu aan tientallen uiteenlopende onderzoeksprojecten, projecten voor onderwijsvernieuwing en
ondersteuning voor bedrijven. Daarnaast spelen we een rol in verschillende samenwerkingsverbanden en
netwerken.
Wat worden jouw taken?
• Plaatsen en schrijven van nieuwsitems op de website.
• Monitoren van publicaties over het CoE BBE.
• Contentplanning onderhouden voor de verschillende kanalen (Twitter, LinkedIn, website, pers).
• Ondersteuning bij de organisatie van deelname aan beurzen, presentaties, project meetings en
teamsessies.
• Overige werkzaamheden op de marketing- en communicatieafdeling.
Wat zijn je eigenschappen?
• Creatief
• Communicatief
• Flexibel
• Initiatiefrijk
• Zelfstandig
• Gedreven en enthousiast
Stagevergoeding
Je krijgt maandelijks een vergoeding van € 350,-.
Interesse?
Stuur dan je motivatie naar Wendy van Rijsbergen w.vanrijsbergen@avans.nl. Voor meer informatie en
antwoord op je eventuele vragen bel je naar 088-5258174.

www.coebbe.nl

