Stagiair marketing & communicatie
Biopolymeer Applicatie Centrum
Een biobased economy gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen zoals
aardolie en steenkool naar een economie die draait op biomassa als grondstof. Biomassa kan daarbij van
gewassen afkomstig zijn die groeien op land of in zee, maar ook van reststromen uit de bosbouw, agro- en
voedingsmiddelenindustrie of andere industriële sectoren.
De missie van het BAC is “De gezamenlijke expertise op het gebied van biopolymeren tot waarde brengen
door het bedenken, mogelijk maken en onder de aandacht brengen van commerciële producten waarin
biopolymeren worden toegepast op basis van hun bijzondere combinatie van functionele eigenschappen
en maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van synthetische plastics”.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste stagiair voor het Biopolymeer Applicatie Centrum (BAC). Samen met
studenten van andere academies werk je aan projecten, waar jij onder andere de marketing voor je rekening
neemt. Daarnaast onderhoud je relaties met bestaande klanten/opdrachtgevers, en ga je op zoek naar
nieuwe projecten. Deze activiteiten gaan gepaard met de nodige verantwoordelijkheid; Je bemiddelt tijdens
projecten tussen de technische en commerciële aspecten, maar je zorgt ook voor goed contact met relaties.
Kortom, een veelzijdige, leervolle stage in een bijzondere werkomgeving!
Wat doet het Biopolymeer Applicatie Centrum?
Het BAC is een onderdeel van het Centre of Expertise Biobased Economy. Het BAC is een multidisciplinaire
samenwerking tussen 5 verschillende academies van Avans; AMBM, ACUE, AKV, AE&I en ATGM, en daarnaast
ook diverse opleidingen binnen het ROC West-Brabant. Binnen het BAC worden er opdrachten uitgevoerd
die gaan over het ontwikkelen van biopolymeren. Wanneer bedrijven bv. over willen stappen naar
bioplastics onderzoekt het BAC wat de mogelijkheden hierin zijn, en maken zij bijvoorbeeld prototypes.
Als commerciële stagiair heb je dus een hele uitdaging! Je draagt eraan bij om bedrijven zover te krijgen dat
ze overstappen naar bioplastics, maar daarvoor moet je bedrijven eerst de meerwaarde ervan in laten zien.
Wat worden jouw taken?
 Aantrekken nieuwe projecten
 Onderhouden van bestaande relaties
 Leiden en uitvoeren van projecten
 Bemiddelen tussen verschillende vakgebieden
 Bijdragen aan verduurzaming plastic industrie
 Overige ondersteunende werkzaamheden van de marketing en communicatieafdeling.
Wat zijn je eigenschappen?
 Zelfstandig
 Communicatief
 Flexibel
 Initiatiefrijk
 Verantwoordelijk
 Gedreven en enthousiast
Stagevergoeding
Je krijgt maandelijks een vergoeding van € 350,-.
Interesse?
Stuur dan je motivatie naar Gertjan Visse; g.visse@avans.nl. Voor vragen kun je ook bellen naar 06-26986472.

www Biopolymeer nl

