Friendly Fire B.V.
Wingerdweg 4
1031 CA Amsterdam
+31(0)20 2401 001

Friendly Fire is op zoek naar een marketing/communicatiestagiair (m/v/x)
op de afdeling festivals voor 2021:
Als marketing/communicatiestagiair festivals ben je onderdeel van het
team dat zorgt voor de promotie van de festivals van Friendly Fire. Je
werkzaamheden variëren tussen de verschillende festivals die Friendly Fire
organiseert, van Best Kept Secret tot Indian Summer tot Tuckerville. Een
leerzaam en spannend kijkje in de keuken van één van de grootste
festivalorganisatoren van Nederland!
Je werkzaamheden omvatten onder andere:
• Meehelpen met de campagnes van onze festivals en evenementen;
• Opperen van goede marketingideeën en die samen met ons uitvoeren;
• Bijhouden, updaten en beantwoorden van social media;
• Maken festivalartwork en -video's in programma's als Photoshop en Indesign;
• Publicaties en publiciteit rond festivals en evenementen bijhouden;
• Teksten schrijven voor onze social media, persberichten en mailingen;
• Klantcontact via mail en social media rondom onze festivals en evenementen;
• Handen uit de mouwen steken tijdens de evenementen.
Je profiel:
• Je bent een MBO/HBO-student (m/v/x) in de tweede helft van je studie;
• Je werkt vrij zelfstandig, maar vooral heel nauwkeurig en zorgvuldig. Je denkt
twee keer na voor je op ‘publish’ of ‘send’ drukt;
• Je kunt omgaan met Photoshop en InDesign en Illustrator en maakt daar graag
mooie dingen mee;
• Je hebt gevoel voor teksten schrijven op sociale media en wilt daar graag nog
meer over leren;
• Je hebt bij voorkeur ervaring in het updaten en bijhouden van websites (met name
Wordpress).
Onze stagevoorwaarden:
• De uiterlijke startdatum voor deze stage is februari 2021;
• Het is uitdrukkelijk een meeloopstage, er is geen mogelijkheid tot afstuderen;
• Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar;
• Tijdens je stage word je begeleid door ons marketingteam.
Interesse?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil jij onderdeel uitmaken van het
festivalmarketingteam van Friendly Fire? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren naar
deze stageplaats. We vinden het belangrijk dat ons team net zo divers is als de doelgroep(en)
van onze festivals en roepen eenieder op om te solliciteren, los van afkomst of geloof.
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

