Werkgever: Friendly Fire B.V.
Standplaats: Amsterdam
Omschrijving stage afdeling artist management
Je stage
Als stagiair ben je onderdeel van de afdeling artist management van Friendly Fire. Tijdens je stage
ondersteun je de artist managers bij de dagelijkse activiteiten. Je werkzaamheden omvatten onder
andere:
Meetings met platenmaatschappijen, ontwerpers, artiesten, etc. bijwonen & notuleren;
Agenda beheer;
Promotionele begeleiding van artiesten o.a. bij radio & TV optredens;
Online website & social media beheer artiesten;
Initiëren en uitwerken van ideeën t.a.v. de social media strategie van diverse artiesten /
meedenken over nieuwe (online) content;
Contentkalender bijhouden;
Speellijsten van artiesten bijhouden;
Administratieve ondersteuning (b.v. adreswijzigingen etc.);
Je profiel
-

Je bent een student in het derde jaar of in de laatste fase van je studie;
Je bent in staat om het overzicht te behouden terwijl er meerdere taken door elkaar lopen;
Je bent zorgvuldig en bent goed in staat onderlinge verhoudingen in te schatten en hiernaar te
handelen;
Je bent creatief en loopt over van nieuwe ideeën;
Je bent servicegericht, enthousiast en communicatief vaardig;
Je bent resultaatgericht en je kunt secuur en zelfstandig werken;
Je hebt goede analytische vaardigheden en een hands-on mentaliteit;
Je durft verantwoordelijkheid te nemen;
Je bent ambitieus en wil leren over- en van artiestenmanagement;
Je bent flexibel in werktijden en bent bereid om hard te werken;

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil jij onderdeel uitmaken van het Artist Management
team van Friendly Fire? Dan nodigen we je graag uit om voor 2 juli 2021 te solliciteren naar deze
stageplaats.
Je stagevoorwaarden
De startdatum bij voorkeur per augustus 2021;
Het is een meewerkstage, maar we staan ook open voor een afstudeerproject indien dit voor
beide partijen interessant is;
De stage duurt minimaal 6 maanden, maximaal 9 maanden;
Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar;
Tijdens je stage word je begeleid door onze artist managers;
Voor deze stage ontvang je een onkostenvergoeding;
Contactgegevens
Voor informatie over de stage en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Bianca Sno op
telefoonnummer 020 2401 001. Direct solliciteren? Mail je brief naar b.sno@friendlyfire.nl

