
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stagiair Communicatie, Support & Products 

 

Ben jij op zoek naar een uitdagende stage bij een dynamische, snelgroeiende startup? Heb je 
interesse in duurzaamheid en bezit je goede communicatie skills? Dan is deze stage bij Drop 
& Loop echt iets voor jou!  

Wie zijn wij? 

Drop & Loop is een nieuwe manier om kleding in te zamelen en te sorteren voor hergebruik 
en recycling. Het programma beloont klanten als ze hun gebruikte textiel in de winkel 
inleveren. We doen dat met een instore installatie en een aantrekkelijk kortings- en 
spaarprogramma. Zo draag je als retailer en producent bij aan het circulair maken van 
gedragen kleding en werk je zichtbaar mee aan het verduurzamen van de textielindustrie.  

Waar kan je mee aan de slag? 

We zijn op zoek naar een stagiair die ons kan ondersteunen op het gebied van 
Communicatie, Support & Products. Je zal diverse werkzaamheden oppakken:  

- Het beantwoorden van vragen van consumenten; 
- Begeleiding bieden aan retailers met betrekking tot de Drop & Loop producten, het 

proces en logistiek. Denk aan het regelen van nieuwe leveringen, opmaken van 
pakbonnen, aankondigen van nieuwe collecties en onderhouden van het contact met 
de retailers; 

- Administratieve werkzaamheden zoals het bijhouden van de productvoorraad, 
verpakken van de producten en meedenken met nieuwe collecties; 

- Je pakt dagelijkse werkzaamheden en ad-hoc taken op; 
- Je denkt actief mee over de interne processen en het optimaliseren hiervan; 
- Je helpt mee met het maken van content voor op onze socials.  

Wat we jou bieden 

- Een stageplek bij een snelgroeiende en dynamische startup; 
- Een kijkje in de duurzame textielindustrie; 
- Veel ruimte voor eigen ideeën en initiatief; 
- Een stagevergoeding; 
- Leuke collega’s! 

 

Let op! Het is belangrijk dat je een rijbewijs hebt.  

Ben jij spontaan, flexibel en zelfstandig? En wil je ons helpen bij het verduurzamen van de 
textielindustrie? Neem dan contact op met Carlijn Oosthoek: carlijn@dropandloop.nl /       
06-22708885 


