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Friendly Fire is op zoek naar een social media & marketing stagiair(e) binnen de 
afdeling NL-boekingen voor 2021: 
Als promotie stagiair bij boekingen ben je onderdeel van de afdeling boekingen van Friendly 
Fire. Tijdens je stage ondersteun je de nationale boekingsafdeling bij de 
promotiewerkzaamheden. Een uniek kijkje in de keuken bij een jong, ambitieus bedrijf. 

Je werkzaamheden omvatten onder andere: 

� Content bedenken en schrijven op onze social media kanalen, je bent 
verantwoordelijk voor het onderhouden van de social media kanalen; 

� Het opstellen van de socialkalender op basis van kanaal, doelgroep en boodschap 
� Op zoek gaan naar nieuwe ideeën om die post/video nog beter en leuker te maken; 
� Promoteksten schrijven en mailings samenstellen richting onze relaties; 
� Artwork maken in Photoshop en/of Illustrator voor shows en tours obv bestaande 

persfoto en logo’s van de acts; 
� Video’s editen in Premiere Pro obv bestaande video’s van de acts; 
� Websitebeheer; het bijhouden van artiesten- en showinfo op onze website; 

Je profiel: 
� Je hebt ervaring met Adobe Creative Cloud (Photoshop, Premiere Pro, Indesign) 
� Je hebt affiniteit met verschillende muziekgenres; 
� Je bent een MBO/HBO-student in het derde jaar of in de laatste fase van je studie; 
� Je bent resultaatgericht en kunt precies en zelfstandig werken; 
� Je hebt affiniteit met/kennis van (de nieuwste ontwikkelingen op) social media 
� Je hebt goede analytische vaardigheden en een hands-on mentaliteit; 
� Je werkt heel nauwkeurig en zorgvuldig. Je denkt twee keer na voor je op ‘publish’ of 

‘send’ drukt; 
� Je bent creatief en in staat om dit te vertalen naar diverse uitingen; 
� Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en voelt je dan ook verantwoordelijk voor onze 

kanalen; 
� Je bent in staat om te multitasken/kan snel schakelen ; 

Onze stagevoorwaarden: 
� De startdatum is begin september 2021. Eerder beginnen heeft voorkeur; 
� Het is uitdrukkelijk een meeloopstage, er is geen mogelijkheid tot afstuderen; 
� De stage duurt minimaal 5 maanden, maximaal 9 maanden; 
� Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar; 
� Tijdens je stage word je begeleid door één van onze boekers/marketeers. 

Wat bieden wij? 
� leerzame werkplek met veel ruimte voor eigen initiatief; 
� Verantwoordelijkheid en vertrouwen; 
� Een informele werksfeer; 
� Passende vergoeding 
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Interesse? 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil jij onderdeel uitmaken van de boekingsafdeling 
van Friendly Fire? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren naar deze stageplaats. 
 
Voor informatie over de stage en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met 
Bianca Sno op nummer 020-2401 001. Direct solliciteren mag ook: mail je brief incl. CV 
naar b.sno@friendly-fire.nl  
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