
Wie zijn wij
The Great Bubble Barrier werkt aan een oplossing om plastic afval in open water tegen te 
houden op z’n weg naar de oceanen. Door middel van een bellenscherm willen wij plastic dat 
zweeft en drijft in de rivier naar de kant bewegen, zodat het hier uit het water verwijderd kan 
worden en een nieuw leven kan krijgen!
The Great Bubble Barrier is een jonge sociale onderneming. Wij zoeken een stagiair die het leuk 
vindt om kennis te maken met de wereld van plastic, nationaal en wereldwijd, en zich in wil 
zetten om de bekendheid van The Great Bubble Barrier te vergroten zowel online als offline. 

De functie
Als communicatie stagiair zal je een groot deel van onze communicatie strategie en 
aankomende (crowdfund)campagne samen met ons opzetten. Je hebt een actieve rol in het 
online en offline presenteren van The Great Bubble Barrier en onze missie. Je helpt ons The Great 
Bubble Barrier te profileren door middel van de website, onze social media kanalen, events, 
persberichten en nieuwsartikelen. Je geeft samen met ons de communicatie strategie vorm en 
zult bijvoorbeeld posts schrijven voor onze social media en stukjes voor de website. Ook zal er af 
en toe een persbericht geschreven worden in samenwerking met onze partners. Bruisende copy-
skills zijn dus welkom! De duur van de stage is flexibel, met een minimum van 3 maanden. We 
verwachten dat je zelfstandig en flexibel bent, gezien we van verschillende werkplekken gebruik 
maken. Je talenten zijn erg welkom, dus je kunt per direct aan de slag. 

Wij zoeken iemand die:
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   •

Wat wij bieden:
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   •
   •

Geïnteresseerd?
Neem dan contact met ons op, via info@thegreatbubblebarrier.com, o.v.v. ‘Communicatie stage’. 
Voor vragen kun je terecht bij Francis Zoet op +31 6 54 70 82 59. 
Reageer voor 30 september 2017.

the great bubble barrier Info@thegreatbubblebarrier.com

@Bubble_Barrier

The Great Bubble BarrierA smart solution to plastic pollution 

Hart heeft voor een betere wereld, waarin plastic vervuiling zo veel mogelijk wordt 
voorkomen en gestopt.
Een echte doorpakker en regelaar is: proactief en flexibel.
Met voorstellen komt om zaken concreet uit te voeren en goed zelfstandig kan werken.
Een relevante opleiding heeft in de richting van Communicatie, Media of Marketing.
Minimaal aantoonbaar hbo werk- en denkniveau heeft.
Vlot kan schrijven in het Nederlands en Engels.
Kennis heeft van het Adobe pakket en blind weet te navigeren binnen het Office pakket.

Een leeromgeving waarin je kennis maakt met alle aspecten die bij een duurzame 
start-up komen kijken.
Ruimte voor eigen initiatief en ondersteuning bij eigen ontwikkeling.
Kennis maken met duurzaamheids- en milieuorganisaties in Nederland, zowel binnen 
ondernemingen als overheid.
Structurele begeleiding.
Een enthousiast, energiek en gezellig team.

The Great Bubble Barrier zoekt een 
Communicatie stagiair met hart voor de oceaan

Locatie: Haarlem / Amsterdam


