
Plastic Whale en WasteBoards zijn onderdeel van The Plastic Whale Family, een snel  
groeiende Amsterdamse start-up die van duurzaamheid haar business maakt. Onze  
missie is om ‘s werelds wateren plastic-vrij te maken. Dat doen wij door samen met  
zoveel mogelijk mensen coole producten te maken van plastic afval.  Plastic Whale  
organiseert plasticvisevents en bouwt van het opgeviste plastic afval mooie design  
sloepen. WasteBoards bakt unieke skateboards van plastic doppen.

WIJ GROEIEN SNEL
De vloot van Plastic Whale telt inmiddels 8 sloepen van Amsterdams Grachtenplastic.  
Onze events zijn enorm populair; in 2016 hebben we voor 61 unieke bedrijven 155 events 
geproduceerd. En we krijgen vanuit de hele wereld verzoeken om ter plekke activiteiten  
te starten.Met de Mobile WasteBoards Bakery hebben we afgelopen jaar op grote festivals 
als Open Air, Solar en Buiten Westen gestaan. In 2018 willen we op vijf plekken in de wereld 
WasteBoards bakken, zoals Bali, Rio de Janeiro en Manila. 

LEREN BIJ EEN SNEL GROEIENDE START-UP
Wij doen al veel dingen goed, maar sommige dingen kunnen nog veel beter. Zoals onze 
marketing en communicatie. Daarom zoeken wij per 1 februari 2017 een enthousiaste 
marketing & communicatie stagiair die ons team komt versterken. Als stagiair kan jij een 
concrete bijdrage leveren door de verdere ontwikkeling van onze social media activiteiten, 
communicatie naar partners,  sponsoren, klanten, (internationale) pers en marketing  
richting nieuwe klanten. 

WIJ ZOEKEN EEN AANPAKKER!
We bestaan uit een team van vier personen, omringd door een groot netwerk van  
creatieve professionals. Onze ideale stagiair is enthousiast, assertief en betrokken.  
Als er iets geregeld moet worden, ben jij de eerste die zich meldt. Je werkt gestruc- 
tueerd, bent communicatief sterk en laat je niet gauw uit het veld slaan. Affiniteit 
met het onderwerp plastic soep of duurzaamheid is een vereiste. 

We bieden een stage van minimaal 5 maanden, 40 uur per week, met een marktconforme 
stagevergoeding. Stuur je cv en motivatie naar eva@plasticwhale.com t.a.v. Eva de Jong. 
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