
 

 

 

Voor ons hoofdkantoor in Elst zijn wij op zoek naar een 

Stagiair (digital) marketing en/of 

communicatie 
 

Voor onze afdeling marketing & communicatie zijn we op zoek naar een stagiair. Je gaat je bezighouden met de social 

media kanalen van 2Switch. Daarnaast loop en kijk je mee met de stafmedewerker marketing & communicatie en help 

je waar nodig mee om de marketing- en communicatiedoelen van 2Switch te verwezenlijken.   

2Switch is een grote regionale kringlooporganisatie met 11 kringloopwinkels in Gelderland, Overijssel en Limburg. 

Geen dag is hetzelfde bij 2Switch. Een dynamische werkplek vol bedrijvigheid en met een grote diversiteit aan mensen 

die zich dagelijks inzetten voor mens, milieu en maatschappij.  

Het hoofdkantoor van 2Switch is in Elst. Hier vind je onder andere de financiële administratie, personeelszaken én 

marketing & communicatie. 2Switch in Elst is prima te bereizen met het ov (station Elst is op loopafstand) en te 

befietsen vanuit zowel Arnhem als Nijmegen (vlakbij het snelfietspad tussen Arnhem en Nijmegen). 

Jij: 

 studeert aan een opleiding (digital) marketing of communicatie, 

 bent beschikbaar vanaf september,  

 beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift, 

 hebt affiniteit met duurzaamheid en recycling, 

 bent zelfstandig en inventief. 

 

Wij: 

 bieden een leuke stageplek bij een maatschappelijk bedrijf, 

 geven je vrijheid om je eigen ideeën aan te dragen en hier mee aan de slag te gaan (in overleg uiteraard), 

 geven je voldoende tijd om ook je schoolopdrachten te maken, 

 begeleiden je op de werkplek, 

 bieden je een passende stagevergoeding. 

 

Interesse? 

We maken graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek! Stuur je cv naar Floor van de Waterbeemd via 

f.vandewaterbeemd@2switch.nl. Wil je meer informatie? Stuur dan een mailtje naar Floor of neem telefonisch contact 

op via 06 – 13731207 (ma, di en do bereikbaar). 
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Over 2Switch 

Achter onze gezellige kringloopwinkels verspreid over Gelderland, Overijssel en Limburg, gaat een professioneel 

bedrijf schuil. Bij ons werken veel verschillende mensen. Onze ruim 700 medewerkers komen van verschillende 

plekken in de maatschappij. Mensen die enige tijd uit het arbeidsproces zijn geweest, mensen die een aangepaste 

werkplek met wat extra begeleiding nodig hebben, nieuwe Nederlanders, leerlingen uit het praktijkonderwijs….. Deze 

diverse groep medewerkers wordt begeleid door een kleine groep enthousiaste vaste medewerkers, bijgestaan door 

gedreven vrijwilligers, die zich met hart en ziel voor hen inzetten. 

2Switch is er niet alleen voor mensen maar ook voor het milieu. Door gebruikte goederen een tweede leven te geven, 

verkleint de afvalberg, Wat niet wordt verkocht, recyclen we op een zo innovatief mogelijke manier zodat er nieuwe 

waardevolle goederen ontstaan en we de hoeveelheid restafval zoveel mogelijk beperken. We hergebruiken jaarlijks 

gemiddeld rond de 5 miljoen kilo aan goederen. Zo dragen we met elkaar bij aan een meer duurzame woon-, leef- en 

werkomgeving.  

Door samen te werken, staan we sterker. Daarom bundelen we graag onze krachten met andere lokale organisaties. 

In de loop van de jaren is 2Switch uitgegroeid tot een sterke speler op het gebied van leerwerktrajecten, kringloop en 

recycling. Het maatschappelijke belang van Stichting 2Switch blijkt ook uit onze ANBI-status. We zijn een onafhankelijk 

bedrijf en ontvangen geen subsidies.  

 


