STAGEVACATURE: MARKETING & COMMUNICATIE (x/v/m)
Altijd al achter de schermen bij een poppodium willen werken? Weet jij alle ins en outs
van social media en ben jij een ster in het schrijven van teksten? Dan zijn wij op zoek naar
jou!
Neushoorn zoekt een enthousiaste stagiair(e), van een relevante hbo-opleiding, die het
marketingteam komt versterken. Het gaat om een stage van 32 tot 38 uur per week voor
een periode van minimaal een half jaar.
De functie
Als stagiair(e) versterk je de afdeling marketing en communicatie van Neushoorn. Je komt
terecht in een jong en gezellig team. In overleg krijg je taken waarvoor je zelfstandig
verantwoordelijk bent en die aansluiten op jouw interesses. De functie omvat in ieder geval:
• Schrijven en redigeren van promotieteksten en persberichten
• Beheren van de content voor de website en social media
• Opzetten en managen van mailingen, nieuwsbrieven en campagnes
• Meedenken over het bereiken van doelgroepen
• Onderhouden klantcontact
• Ondersteunen van het marketingteam
Profiel
• Je hebt creatieve ideeën en denkt out of the box
• Je bent goed in de Nederlandse taal
• Je bent een ster in het bedenken en schrijven van teksten
• Je hebt een neus voor het laatste nieuws over evenementen en muzikanten, zowel
op lokaal als landelijk gebied
• Je gaat graag de uitdaging aan om je eigen talent te ontwikkelen
• Je bent in staat om zelfstandig te werken, maar ook niet bang om feedback te vragen
Wij bieden
Een afwisselende stage waarin je veel vrijheid, verantwoordelijkheid en ruimte krijgt om je
eigen potentie te ontdekken en te ontwikkelen. Daarnaast geeft deze stage je een mooie
kans om je netwerk uit te breiden in de Friese cultuurwereld.
Enthousiast geworden?
Stuur je CV en korte motivatie naar Esther de Vries – esther@neushoorn.nl met als
onderwerp ‘’Stage Marketing & Communicatie’’. Als je vragen hebt, aarzel niet om te mailen.

