GEZOCHT: KROMKOMMER-STAGIAIRS!
Hou je van food en gekke groente, wil je de wereld verbeteren en ben je klaar voor de nodige actie in de
taxi? Eind mei lanceren we onze soeplijn en in de periode daarna staat er veel op het programma.
Kromkommer zoekt daarom per juni twee duizendpoten voor 3-5 dagen per week. De stage is minimaal
3 maanden, maar bij voorkeur een half jaar. Je gaat ons helpen om samen van krom het nieuwe recht
te maken!
Kromkommer
Kromkommer redt groenten die nu verspild worden vanwege hun ‘looks’ of overproductie en brengt ze weer terug op ons bord. Dit doen we (onder andere) door deze gekke groenten te verwerken tot onze eigen soepen en
later dit jaar ook delicatessen. 24 mei lanceren we onze soeplijn en in 2014 zijn we op zoek naar 20.000 gekke
groente helden die van onze soep gaan smullen én het verhaal horen.
Als stagiair(e) maak je dit proces van dichtbij mee, werk je samen in een klein, gedreven en enthousiast team
en ben je bij alle werkzaamheden betrokken: van waste ophalen tot het beheren van social media en van het
ondersteunen bij events/activiteiten tot communicatie.
Wie ben jij?
We zoeken een ‘alleskunner’ die ons kan ondersteunen met marketing, communicatie en verschillende operationele activiteiten. Wat wij zoeken in een
Kromkommer-stagiair:
een enthousiaste en zelfstandige aanpakker die stevig in zijn/haar schoenen
staat
communicatief sterk en sociaal is
affiniteit heeft met food / sociaal ondernemen / duurzaamheid en de missie 		
van Kromkommer
die perfect Nederlands schrijft
handig is met social media en bij voorkeur ook Excel, Wordpress en Photoshop
een HBO of WO opleiding volgt, net heeft
afgerond of een paar jaar werkervaring
heeft in de sector

Wat ga je doen?
In een start-up weet je van tevoren nooit hoe de dag
zal lopen. Een precieze taakomschrijving kunnen we
dan ook nog niet geven, maar een aantal mogelijke
taken zijn:
beheren van social media (Facebook, 		
Twitter, Instagram) en communicatie 		
met de Krommunity
ontwikkelen van communicatie- en
marketing materialen
het bedenken en uitvoeren van acties
helpen bij promotie en events
administratieve taken
allerlei hand- en spandiensten

We zoeken in principe 2 stagiaires, je hoeft dus niet alles te kunnen van dit lijstje en wellicht kun jij wel dingen
heel goed die hier niet tussen staan. Laat ons vooral weten wat jij denkt te kunnen toevoegen!
What’s in it for you?
werken in een gedreven, enthousiast en
actiegericht team
hands-on ervaring op het gebied van 		
marketing en communicatie, het organiseren van events en sociaal ondernemen
kennismaking met/uitbreiding van netwerk
in de food sector
concrete resultaten; jij kan meehelpen ons
doel te bereiken en gekke groente te redden

Next step
Is dit dé stage voor jou? We ontvangen jouw sollicitatie graag uiterlijk 4 mei. Mail een korte motivatie
(vorm mag je zelf kiezen) en CV naar lisanne@
kromkommer.com. Voor vragen kan je natuurlijk ook
mailen of bellen naar 0641807417.
Meer info: www.kromkommer.com

Krom is het nieuwe recht

