Vacature stagiair - Circulaire economie
De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten
en kleding neemt wereldwijd sterk toe. De beschikbaarheid neemt af.
Grondstoffen hergebruiken is broodnodig. Daarom werkt de overheid
samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten, natuur- en milieuorganisaties,
regionale overheden, vakbonden, financiële instellingen en andere
maatschappelijke organisaties om steeds zuiniger en slimmer met
grondstoffen om te gaan. Het doel: Nederland volledig circulair in 2050, met
als tussendoelstelling om in 2030 al 50% minder grondstoffen te verbruiken.
Vlakglas is een product dat perfect kan bijdragen om Nederland circulair te maken. Hoogwaardig
isolatieglas in gebouwen verlaagt het energieverbruik, waardoor er minder fossiele brandstoffen verbrand
hoeven te worden. (Vlak)Glas is van zichzelf ook al een circulair product. Als (vlak)glasafval zuiver wordt
ingezameld, kan dit worden verwerkt tot grondstoffen voor nieuw glas. Vlakglas Recycling Nederland
zorgt in Nederland al ruim 20 jaar voor de inzameling van afgedankt vlakglasafval zoals isolatieglas, spiegels,
gelaagd glas, draad glas, etc. Recycling bedrijven verwerken dit afval vervolgens tot grondstoffen voor de
glasindustrie.
Deze gescheiden inzameling en recycling van vlakglas toont aan dat de Nederlandse glasbranche als
industrie haar verantwoordelijkheid heeft genomen. Maar we zijn er nog niet.
Om de toekomstige uitdagingen aan te kunnen en aan te sluiten bij de huidige theorieën, zoeken wij
versterking van ons team. Hij/zij gaat ons op verschillende manieren ondersteunen:
• onderzoek naar hoe wij als organisatie nog meer circulair kunnen worden,
• onderzoek naar hoe de inzameling van vlakglasafval nog meer circulair kan worden,
• deelname aan verschillende projecten waarin onderzocht wordt hoe vlakglas kan bijdragen aan de
doelstellingen van Nederland circulair.
Hiervoor zoeken wij een HBO-er met de
minor circulaire economie of vergelijkbaar
als meewerkend stagiair met uitzicht op
een contract of een afgestudeerde HBO
student in die richting.
Het betreft een full time dienstverband.
Voor meer informatie:
wittekoek@vlakglasrecycling.nl
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