
ALL ROUND MEDIA & COMMUNICATIE STAGE VACATURE - KOOS DE KOALA 

Als wij zeggen; media, duurzaamheid, crea5ef, kids, start-up, out-of-the-box, inspirerend en avontuur. Zeg jij 
dan; JA? Top! Dan hebben we een super leuke stage voor je! Met jouw hulp kunnen we hét posi1eve verschil 
maken.  

Wie zijn wij? 
Coalafied is de organisa5e achter Koos de Koala. Coalafied is een start-up met een missie: bewustzijn creëren 
over onze aarde en hoe we hiermee om moeten gaan. Als organisa5e willen we een posi5eve bijdrage leveren 
aan de wereld. We willen gezinnen helpen om duurzamere keuzes te maken. We zijn het eerste kindermerk dat 
kinderen leert hoe ze lief moeten zijn voor onze aarde. Dit doen we op een kleurrijke en ludieke manier, zodat 
niet alleen kinderen, maar ook volwassenen het leuk vinden om hier iets over te leren.  

Wie is Koos?  
Koos de Koala wil informeren, inspireren en ac5veren. De missie van Koos is om bewustwording te creëren over 
de natuur, dieren en het klimaat. Bewustzijn is de eerste stap naar verandering. Kinderen ervaren dat ze met 
iets heel kleins al iets heel groots kunnen bereiken. Voor zichzelf, maar ook voor alles om zich heen. Met zijn 
boeken, YouTube video’s, liedjes en toekoms5ge theatershow maakt Koos duidelijk dat iedereen in staat is om 
de aarde groener te maken, als je maar in ac5e komt.  

Wie ben jij?  
Je bent een enthousiaste, zelfstandige en commerciële allround stagiair die in (verschillende) projecten kan 
ondersteunen. Je hebt een ondernemende en proac5eve houding en kijkt met een kri5sche en nauwkeurige 
blik. Je hebt oog voor detail, gevoel voor commercie en zet graag dat extra stapje voor het beste resultaat.  

In een kleine start-up zien jouw dagelijkse taken er veelzijdig uit! Van verzinnen en maken van marke5ng- en 
PR-materialen, social media, flyers, persmateriaal, beeld- en videoredac5e tot het meedenken met campagnes 
en deze vormgeven. Maar ook helpen in voorbereiding voor de première van onze theatershow, verspreiding 
van ons lespakket op scholen en verdere ondersteuning waar nodig bij dagelijkse werkzaamheden. 

Wat vragen wij van jou?  
• Crea5viteit;  
• Denkt niet in problemen, maar in oplossingen;  
• 4-5 dagen in de week beschikbaar;  
• Is zelfstandig en proac5ef;  
• Kan tegen spontane veranderingen; 
• Affiniteit met groen en duurzaamheid; 
• Beschikt over goede schri]elijke en communica5eve vaardigheden;  
• Beschikbaarheid voor minimaal 4 maanden; 

Wat bieden wij jou?  
• Een veelzijdige en uitdagende stage waarin eigen ini5a5ef zeer wordt gewaardeerd en een informele sfeer in 
een dynamische en groeiende start-up;  
• Je komt in een crea5eve en dynamische werkomgeving terecht;  
• Je werkt 4 of 5 dagen in Amsterdam op kantoor en in overleg vanuit huis;  
• Mogelijkheden om een onderzoek te doen en af te studeren; 
• Mogelijkheden om door te groeien na je stage;  
• Een passende stagevergoeding per maand;  

Ben jij dé ambi5euze student die samen met ons de wereld beter wilt maken? 
Wacht dan niet langer en solliciteer! Stuur een mo5va5e naar 
liselot@coalafied.com. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op! 
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