VACATURE FESTIVAL FACILITATORS
SHOP ’N STYLE
Heb je een passie voor eerlijke mode en weet jij deze passie over te brengen? Kan jij goed mensen
enthousiasmeren voor een bewustere levensstijl en eerlijke mode? En heb je zin om deze zomer door
het land te touren naar verschillende studentenfestivals? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor augustus 2017 zijn wij op zoek naar:

FESTIVAL FACILITATORS (M/V)
Wie zijn wij?
Shop ’n Style is hét platform voor tips en inspiratie op het gebied van ‘feel good fashion‘. Door middel
van online en offline activiteiten informeren en inspireren wij jongeren om bewuster om te gaan met
kleding. We doen dit door op een eerlijke manier het verhaal achter onze kleding te vertellen. Ook geven
wij aansprekende tips over hoe je duurzaam om kunt gaan met kleding. Online doen we dit door middel
van onze website, waar je wekelijks een nieuwe dosis inspiratie kunt vinden. Offline doen we dit door
middel van workshops en events over eerlijke kleding en persoonlijke stijl.
Wat gaan we doen?
Aankomende zomer gaan met een enthousiast team op pad om tijdens diverse studentenfestivals feel
good fashion te promoten. Met onze festivalstand touren we door het land en gaan we in gesprek met
jongeren over onze kleding. Daarnaast is het in de festivalstand ook mogelijk om zelf kleding te maken/
te upcyclen. Op een leuke en laagdrempelige manier zullen we de bezoekers van de stand inzichten
geven over hoe zij duurzamer om kunnen gaan met kleding. Een impressie van de afgelopen festivaltour
vind je hier.
Wie zoeken we? i
Heb je passie voor eerlijke mode?
Kun je met enthousiasme een verhaal overbrengen?
Ben je niet bang om voor een groep te staan?
Houd je van aanpakken?
Heb je zin om naar verschillende Nederlandse studentensteden af te reizen?
Beschikbaar tussen 14 en 30 augustus 2017?
Wat bieden wij?
Een training die je klaarstoomt voor de Festivaltour.
(Nog) meer kennis over eerlijke mode.
Een vergoeding voor je inzet.
Een onvergetelijke zomer.
Een leuk team met een prettige sfeer.

WWW.SHOPNSTYLE.NL

VACATURE FASHION FACILITATORS
SHOP ’N STYLE
Solliciteer!
Enthousiast? Mooi zo! Stuur dan vóór 15 juni 2017 je CV en een korte motivatie naar Hailey:
mail@shopnstyle.nl. De gesprekken staan gepland eind juni/begin 2017. Kijk voor meer informatie op
www.shopnstyle.nl.
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