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

Friendly Fire is op zoek naar een (social media) marketing stagiair (m/v/x) binnen de
afdeling NL boekingen voor 2022:
Als social media marketing stagiair 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 creatief en ambitieus bedrijf!
Friendly Fire wil een diverse organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar je geboren bent,
waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en naar je ideeën.
Je werkzaamheden omvatten onder andere:
• Promotie werkzaamheden voor de geboekte tours en shows ter aanvulling op de promotie
vanuit de showlocaties en acts zelf;
• Promoteksten schrijven en mailings samenstellen richting onze relaties;
• Content bedenken en schrijven op onze social media kanalen
• Artwork maken in Photoshop en/of Illustrator voor shows en tours (aan de hand van
bestaande persfoto en logo’s van de acts);
• Video’s editen in Premiere Pro (adhv templates etc.)
• Websitebeheer; het bijhouden van artiesten- en showinfo op onze website;
Je profiel:
• Je hebt ervaring met Adobe Creative Cloud (Photoshop, Première Pro);
• Je kunt omgaan met Photoshop en Première Pro, hoeft geen pro te zijn
• Je werkt nauwkeurig en zorgvuldig; Je denkt twee keer na voor je op ‘publish’ of ‘send’
drukt;
• Je hebt ervaring in zelfstandig werken;
• Je hebt affiniteit met/kennis van (de nieuwste ontwikkelingen op) social media;
Wij moedigen iedereen aan om te solliciteren, ook als zij niet volledig voldoen aan alle functieeisen.
Onze
•
•
•
•
•

stagevoorwaarden:
De startdatum is februari 2022, maar flexibel indien nodig
Het is uitdrukkelijk een meeloopstage.
De stage duurt minimaal 6 maanden, maximaal 9 maanden;
Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar;
Tijdens je stage word je begeleid door één van onze boekers;

Wat bieden wij?
• Een leerzame werkplek met erg veel ruimte voor eigen initiatief en creativiteit;
• Een informele werksfeer;
• Een stage die gevormd wordt aan de hand van jouw doelen en wensen
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@friendlyfire.nl

1

