Communicatiemedewerker papierenkarton.nl (24-32 uur)
Introductie
Papier en karton zijn het duurzame, recyclebare materiaal van vandaag en morgen. Op basis
van herbruikbare vezels worden in ons land allerlei papier- en kartonsoorten gemaakt, die
hun weg vinden naar drukkerijen, groothandels en bedrijven die papier en karton verwerken
tot dozen en andere verpakkingen. Na gebruik belanden papier en karton in de oudpapierbak:
90 procent van het papier en karton wordt ingezameld en gerecycled en is op die manier
grondstof voor nieuw papier en karton.
Over papierenkarton.nl
We zijn trots op ons duurzame verhaal en vertellen het aan iedereen die het wil horen.
Daarom hebben we papierenkarton.nl opgericht, een gezamenlijk initiatief van een flink aantal
partijen binnen de papier- en kartonwereld. De belangrijkste kanalen zijn de website
papierenkarton.nl, een Facebookpagina en een Twitteraccount. Daarnaast brengen we
regelmatig publicaties en nieuwsbrieven uit. Ook is er een lespakket over papier en karton
voor het basisonderwijs en nemen we deel aan evenementen als de Dutch Design Week.
Papier en karton spelen een belangrijke rol in een duurzame, circulaire samenleving: dat
verhaal dragen we met trots uit!
Voor wie doen we het?
Twee groepen zijn voor ons belangrijk: jongeren en B2B-gebruikers van ons materiaal. Voor
kinderen van 10-12 jaar ontwikkelden we een lespakket, maar ook jongeren in andere
leeftijdsgroepen vertellen we graag ons verhaal. Jouw creativiteit helpt ons hun op
aansprekende wijze te bereiken. Daarnaast zoeken we naar manieren om een betrouwbare
informatievoorziening richting bedrijven, klanten en gebruikers in te richten.
Maatschappelijke, duurzame onderwerpen voeren daarbij de boventoon: gebruik en
herplanting van bomen, recycling en circulariteit.
We zoeken jou!
Jij bent een allround-communicatiemedewerker die ons helpt ons duurzame en circulaire
verhaal te verspreiden. Je zorgt voor betrouwbare informatievoorziening en weet wat je te
doen staat om onze positieve impact op de maatschappij uit te dragen en te versterken. Dit
doe je onder andere door vorm en invulling te geven aan de contentkalender. Je schrijft
prettig leesbare artikelen, social media kennen voor jou geen geheimen en je houdt van een
beetje reuring. Je werkt graag zelfstandig, maar niet alleen, dus je bent proactief, initiatiefrijk
en staat stevig in je schoenen. Je legt makkelijk contact, weet mensen en partijen te
verbinden, creëert draagvlak en maakt je snel kennis eigen. Je Beschikt over een afgeronde
communicatieopleiding op hbo-niveau en hebt bij voorkeur enkele jaar relevante
werkervaring.
Wat bieden we?
Een toffe werkplek in Hoofddorp, op een minuut of 10 van het station. Je vindt daar een klein
en gezellig team van papierprofessionals dat graag bereid is je te ondersteunen. De sfeer is
informeel en we lunchen samen. Werkdagen en -tijden bepalen we in overleg, deels
thuiswerken behoort tot de mogelijkheden. Je levert een belangrijke bijdrage aan het
duurzame imago van ons materiaal en daarbij hoort een prima salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Enthousiast? Stuur uiterlijk 29 maart april je interesse en motivatie naar werken@vnp.nl
onder vermelding van ‘vacature communicatiemedewerker’. Meer informatie vind je op
www.papierenkarton.nl, ons Twitter-account @duurzaampapier en de Facebookpagina. Heb je
vragen, bel dan met Eveline van IJperen, HR-adviseur a.i. (06-43920460).

