Marcel’s Green Soap zoekt een enthousiaste Partnerships &
Marketing stagiair(e).
Wil jij marketing & communicatie ervaring opdoen bij het duurzame merk Marcel's
Green Soap? Dat kan vanaf 1 februari 2023 voor een periode van 5 of 6 maanden.

Wie zoeken we en waarom?
Als stagiair(e) Partnerships & Marketing ondersteun je bij samenwerkingen met
onze partners binnen ons marketing- & communicatieteam. Je wordt betrokken bij
alles wat met het bouwen van onze samenwerkingen te maken heeft. Een paar
voorbeelden van onze partnerships: Carré, The Good Roll, Weleda, Vandebron en
MUD Jeans. Je helpt ons met het identificeren van mogelijke partners en het
benaderen van deze merken en bedrijven op basis van onze partnerships strategie.

Startdatum: 1 februari 2023
Stageduur: 5 of 6 maanden / 32-40 uur per week (bespreekbaar)
Locatie: Voorhelmstraat 25-202 - 2012ZM Haarlem

Wie zijn wij en wat maakt ons speciaal?
Marcel’s Green Soap is de markt van was- en schoonmaakmiddelen en persoonlijke
verzorging aan het veroveren. Marcel’s Green Soap produceert en verkoopt
duurzame producten. We zijn gestart in 2016 en onze producten liggen nu in zo’n
5.000 West-Europese winkels. Enthousiaste consumenten, influencers en online
communities vinden onze duurzame schoonmaakmiddelen fantastisch en dat zorgt
voor een stevige groei van ons bedrijf. Jaarlijks verkopen we vele miljoenen
producten.

Wat maakt deze stage speciaal?
Relevante werkervaring binnen een snelgroeiende scale-up;
Je gaat onderdeel uitmaken van een relatief klein en enthousiast team, waarin
veel ruimte is voor eigen initiatief;
Een toffe werkplek in een oude huishoudschool in hartje Haarlem;
Een passende stagevergoeding, reisvergoeding, laptop, elke dag een verzorgde
lunch op kantoor… en natuurlijk onbeperkt zeep!

Hoe draagt deze stage bij aan duurzaamheid?
Marcel’s Green Soap is een innovatief en duurzaam bedrijf dat vooroploopt in
home care en personal care. Dit doen we bijvoorbeeld met onze verpakkingen
(flessen van 100% gerecycled plastic of plasticvrij) en ingrediënten (100%
vegan, biologisch afbreekbaar, vrij van zuren, ammonia en chloor, eerste
palmolievrije wasmiddel).

Jouw profiel:
Voor deze stage zoeken we een 3e/4e jaars HBO/WO student
Marketing / Media / Communicatie die op zoek is naar een
meewerkstage van bij voorkeur 6 maanden. Verder is het belangrijk
dat je:
Passie hebt voor duurzaamheid & purpose driven merken;
Creatief en georganiseerd bent én oog hebt voor detail;
Hands-on bent, een echte aanpakker (niet lullen maar poetsen!);
Bij voorkeur woonachtig bent in Haarlem / Amsterdam of
omgeving.
Ben jij de Partnerships & Marketing stagiair(e) die wij zoeken?
Stuur dan je CV en motivatie naar erik@greensoapcompany.com

Hé jij
daar! Kom jij
ons team
versterken?

