Ben jij onze nieuwe stagiair(e) Design en Storytelling?

Ben jij een gemotiveerde, energieke en creatieve student met een interesse in landschapsherstel en
transitieprocessen? Heb jij ervaring met grafisch ontwerp, schrijven, en tekstbewerking? Dan zoeken
wij jou! In deze communicatiestage zal je werken voor zowel onze afdeling Marketing & Communications als de projecten van 4 Returns Labs. Een afwisselende stage dus!
Commonland realiseert sinds 2013 wereldwijd grootschalig landschapsherstel met business cases in elf
landen op basis van ecologie volgens een gestructureerde holistische lange termijnaanpak: het 4 returns
model - zie www.commonland.com. De afdeling Marketing & Communications houdt zich
bezig met interne en externe communicatie, waarbij het creëren van content een focuspunt wordt voor de komende
periode. De afdeling 4 Returns Labs levert een bijdrage aan de transitie naar een duurzaam landbouw- en
voedselsysteem in verschillende landschappen in de wereld. Het innovatielab ‘voor de oogst van morgen’
is één van de lopende projecten van 4 Returns Labs – zie www.oogstvanmorgen.net.
Voor de ondersteuning van deze beide afdelingen zoeken we twee stagiair(e)s die veel zullen samenwerken, waarvan één zich meer zal richten op design binnen de Marketing & Communicatie, en de ander meer
op de projecten van 4 Returns Labs - in het bijzonder het project ‘voor de oogst van morgen’.
Wat ga je doen?

Wie zoeken we?
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Het ontwerpen en maken van marketing- fondsenwerving- en mediaproducten, zoals brochures en infographics;
Verhalen verzamelen en maken voor de website, een online platform, en de nieuwsbrief
(video’s, interviews, nieuwsupdates, verhalen,
podcasts);
Assisteren bij het opbouwen van een online
leer-en inspiratieplatform;
Vertalen van nederlandse stukken naar het
Engels;
Het bijhouden en managen van social media
kanalen;
Ondersteuning met interne communicatie.
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Een enthousiaste en creatieve HBO / WO Bachelorstudent op het gebied van multimedia
design, communicatie, journalisme, marketing, of
vergelijkbaar;
Ervaring met MS Office en de Adobe Creative
Cloud (Photoshop, InDesign, Illustrator, Audition,
Premiere Pro, etc);
Affiniteit met landbouw, natuur en duurzaamheid;
Goed georganiseerd, sociaal, zelfstanding;
Ervaring met opzetten en managen van social
media platforms;
Goede schriftelijke en verbale communicatievaardigheden in het Nederlands en Engels;
Beschikbaar voor minstens 3 maanden.

Wat bieden we?
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Een afwisselende stageplaats voor 3 - 6 maanden binnen een gepassioneerd team.
Leren binnen een internationale organisatie met veel mogelijkheden voor eigen initiatief.
Leren over holistisch landschapsherstel volgens ons 4 returns model en transitieprocessen in het Nederlandse voedsel- en landbouwsysteem.
Een dynamische werkomgeving: het kantoor van Commonland is gelegen nabij de NDSM-werf in Amsterdam. Voor het project ‘voor de oogst van morgen’ zal je regelmatig werken bij het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat (Den Haag).
Een stagevergoeding van 300 euro / maand.

Wil je solliciteren?
Stuur dan vóór 29 Augustus je motivatiebrief of videoboodschap en CV naar Rony Lintjens via
hr@commonland.com.

