Stage Marketing & Communicatie bij Vunzige Deuntjes [35 uur p/w]
Het is weer winter, mensen dragen dikke winterjassen en verheugen zich op de feestdagen. Ondertussen zijn
wij bezig met de voorbereidingen voor het aankomende festivalseizoen. Sta jij bekend om het schrijven van
interessante teksten? Weet jij hoe je een grote groep mensen online kunt bereiken? Wil jij met jouw talenten
bijdragen aan de creatieve kant van grote evenementen zoals onze club edities, het Vunzige Deuntjes Festival,
Parels van de Stad en Wildebras? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Kort samengevat betekent dit voor jou:
●

Nadenken over toffe content die geplaatst wordt op o.a. onze Facebook pagina, Instagram en Spotify.

●

Het schrijven van nieuwsbrieven en persberichten die verstuurd zullen worden naar onze bezoekers
door heel Nederland.

●

Jij onderhoudt dagelijks het contact met al onze ambassadeurs die verspreid zitten door heel
Nederland en organiseert leuke borrels en activiteiten voor hen.

●

Jij wordt de rechterhand van onze marketing manager.

●

De kans op een van de tofste stages bij een van de grootste evenementenorganisaties van Nederland.

●

Toegang tot de gezelligste feestjes en festivals in Nederland.

●

Last but not least een heerlijke lunch!

Het bedrijf: VD Events
VD Events is het moederbedrijf van Vunzige Deuntjes. Na evenementen in de Bitterzoet en Paradiso is Vunzige
Deuntjes inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste evenementen van ons land, met jaarlijks 100+
evenementen verdeeld over ruim 25 steden en jaarlijks 70.000+ bezoekers. VD Events is tevens mede-eigenaar
van het festival By The Creek en Parels van de Stad en organisator van het Vunzige Deuntjes Festival.

 Wat wij bieden:

Wat wij vragen:
•

Affiniteit met het nachtleven.

•

•

Je werkt zelfstandig, maar bent ook een
team player.

Een uitdagende stage, geen dag is
hetzelfde.

•

Een groot creatief netwerk.

•

Uitstekende communicatieve
vaardigheden.

•

Betrokken collega’s, partners en
misschien zelfs nieuwe vrienden.

•

Ervaring met het schrijven van content.

•

•

Iemand met een creatief brein.

De mogelijkheid om jezelf in verschillende
richtingen te ontwikkelen.

•

Beheersing en kennis van Illustrator &
Photoshop is een pré.

•

Een functie voor 35u p/w.

•

•

Minimaal HBO werk en denkniveau.

Stageperiode per 1 feb. t/m 30 augustus
2019 (evt. in overleg).

•

Uitstekende beheersing van de
Nederlandse taal.

•

Een vergoeding van € 150,- euro per
maand.

Geïnteresseerd?
Stuur dan vóór maandag 10 december jouw CV onder begeleiding van een overtuigende motivatiebrief naar
Laura Iqbal – laura@vunzigedeuntjes.nl.
Let op: het betreft hier geen afstudeerstage, deze worden dan ook niet in behandeling genomen.

