Stage Copywriting & Social Media 40 uur p/w (evt. in overleg)
Sta jij bekend om het schrijven van interessante teksten, goede verhalen en ben jij in het bezit van een vleugje
humor? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als stagiair Copywriting & Social Media bij VD Events ben je
verantwoordelijk voor diverse tekstuele uitingen voor events van Vunzige Deuntjes. Je maakt hiervoor gebruik
van al onze Social Media-kanalen zoals Facebook, Instagram, Twitter en Youtube. Denk hierbij aan het schrijven
van diverse Facebook-posts, het levend houden van onze evenementen op onze Social Media-kanalen of het
uploaden van onze fotoalbums na evenementen. Hiernaast ben jij ook verantwoordelijk voor alle
ambassadeurs die verspreid zitten door heel Nederland. Je werft nieuwe ambassadeurs, onderhoudt het
contact, beantwoordt al hun vragen en organiseert leuke activiteiten om elkaar te leren kennen.
Wie is VD Events?
Een klein, jong team van enthousiaste creatievelingen met een passie voor de evenementen sector. Je zal nauw
samenwerken met je collega’s, maar krijgt ook veel creatieve vrijheid en verantwoordelijkheid. Van een
volledig evenement, naar een marketingplan; het kan allemaal bij VD Events. Wij hebben een groot netwerk
van professionals uit de evenementensector in steden als; Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Alkmaar, Leiden, Den
Haag, Nijmegen, Arnhem en Rotterdam. Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam en omvat zeven tot tien
medewerkers.
Misschien wel de tofste stage ooit
De invulling van een stage verschilt natuurlijk per bedrijf. Binnen VD Events zal je vanaf het begin aan de slag
gaan met een eindproduct en daarin een eigen verantwoordelijkheid dragen. Geen enveloppen verzamelen en
ook geen telling van de huidige koffie en thee voorraad dus. Daarbij draai je als onderdeel van je stage ook
showdagen tijdens evenementen en festivals bijvoorbeeld als productieassistent en/of stagemanager. Deze
showdagen zijn onderdeel van je stage. Het gevolg? Een diverse uitdagende stage met afwisselende
werkzaamheden, veel verantwoordelijkheden en tot slot een uitbreiding van je professionele netwerk.

Wat wij vragen:









Affiniteit met Vunzige Deuntjes.
Je werkt zelfstandig, maar bent ook een
team player.
Uitstekende communicatieve vaardigheden.
Ervaring met het schrijven van content.
Iemand met een creatief brein.
Beheersing en kennis van Illustrator &
Photoshop.
Minimaal HBO werk en denkniveau.
Uitstekende beheersing van de
Nederlandse taal.

Wat wij bieden:








Een uitdagende stage.
Een groot creatief netwerk.
Betrokken collega’s, partners en misschien
zelfs nieuwe vrienden.
De mogelijkheid om jezelf in verschillende
richtingen te ontwikkelen.
Een functie voor 40u p/w.
Stageperiode van 1 jan. 2017 t/m 31 juli
2017 (evt. in overleg).
Een vergoeding van € 150,- euro per
maand.

Je kan je opgeven door vóór vrijdag 13 november een motivatiebrief en cv te mailen naar
laura@vunzigedeuntjes.nl. In de brief horen wij graag hoe je VD Events ziet en wat jij kan toevoegen aan en
wilt bereiken bij VD Events. Voor meer info kun je contact opnemen met laura@vunzigedeuntjes.nl.

