Stage organisatie event Circular Textile Days

Circular Textile Days is een innovatief evenement waar textielgerelateerde initiatieven hun
circulaire oplossingen presenteren en zij potentiële klanten en andere belanghebbenden
ontmoeten. Na de succesvolle eerste editie afgelopen september staat het volgende event
gepland op 13 en 14 september 2022.
Deelnemers zijn bedrijven, brancheorganisaties en kennisinstituten uit de gehele textielketen,
inclusief de recyclingbranche. Exposanten zijn bijvoorbeeld aanbieders van bedrijfskleding,
mode- en aanverwante producten, toeleveranciers van vezels, garens, stoffen en accessoires,
maar ook brancheverenigingen, test- en kennisinstituten.
Naast exposanten, is er een innovatieforum en een sprekerspodium met koplopers in de
circulaire textielbranche. De beurs is internationaal en daarom geheel in het Engels.
Het is ‘the place to be’ voor iedereen in de textielbranche met speciale interesse in
duurzaamheid, innovatie en circulair textiel. Circular Textile Days streeft ernaar het
toekomstige platform te zijn voor discussies en presentaties hierover en het delen van
innovatieve circulaire ideeën.
Een unieke kans!
Als stagiair krijg je de kans om te leren wat en hoe er achter de schermen van een evenement
wordt georganiseerd. Je bent onderdeel van een professioneel projectteam van zes personen
en ondersteunt hen bij de organisatie van de volgende Circular Textile Days. Het projectteam
bestaat uit enthousiaste mensen van backoffice, eventplanning en marketing.
Je komt in contact met interessante circulaire bedrijven want je helpt bijvoorbeeld bij de
aanmeldingen van standhouders, past de website aan, beantwoordt e-mailtjes van exposanten
en bezoekers. Wij zijn nieuwsgierig naar jouw inbreng vanuit jouw studie. Dus schroom niet
om jouw visie met ons te delen. Daar groeien we beiden van.
Wat ga je doen
• Je verwerkt aanvragen van exposanten, helpt bij de verhuur van de stands, hebt
contact met standhouders en beantwoordt hun vragen snel en vriendelijk.
• Je zorgt dat werkdocumenten van actuele informatie zijn voorzien.
• Je onderhoudt contact met evenementlocatie en standbouwer.
• Tijdens het evenement zorg je dat vragen van exposanten, sprekers en bezoekers
worden beantwoord (mits je de eventdagen beschikbaar bent).
• Alle ondersteunende werkzaamheden die gaandeweg de organisatie van het
evenement naar boven komen.
Wat neem je mee
• Je bent enthousiast, leergierig, flexibel, snel en je hebt een hands-on mentaliteit.
• Je bent stressbestendig, organisatorisch sterk en precies.
• Je bent communicatief vaardig.
• Je hebt affiniteit met duurzaamheid en circulariteit van textiel.
• Je zit in het 3e of 4e-jaar van een textiel-/mode-opleiding of een commerciële of
dienstverlenende hbo- of wo-opleiding.
• Goede kennis van MS Word en MS Excel.
• Kennis van MS Teams is een pré.
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed, in woord en geschrift.
• Liefst ben je ook aanwezig tijdens de Circular Textile Days op 13 en 14 september
2022.

Wat wij je bieden
We bieden je een veelzijdige en uitdagende stage bij een dynamische speler op het gebied
van circulair textiel. Je stageperiode start in februari en duurt tot eind juni 2022. Aansluitend
bieden we je een bijbaan tot na het event. De exacte data en het aantal uur per week
stemmen we in overleg met jou af.
We staan open voor jouw ideeën, voor eigen initiatief en je hebt ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling. Tijdens je stage word je begeleid door specialisten uit het vakgebied van
eventorganisatie, communicatie en circulair textiel.
Standplaats is het hoofdkantoor van Circular Textile Days in Oisterwijk. Je ontvangt een
marktconforme stagevergoeding.
Solliciteren
Herken jij je in deze vacature? En heb je zin om deelgenoot te zijn van een baanbrekend
evenement? Stuur dan voor 15 januari 2022 je motivatie en cv naar:
info@circulartextiledays.com

