VACATURE

ONDERZOEKSSTAGE MARKETING & COMMUNICATIE
32-40 UUR | 30 AUGUSTUS 2021 - 28 JANUARI 2022
Nu we groen licht hebben en de eerste evenementen eraan komen, zijn we op zoek
naar een onderzoeksstagiair(e) met een focus op marketing/communicatie, die ons gaat
vertellen hoe we van Drift nóg meer Drift kunnen maken.
WAT GA JE DOEN?
•

Je doet uitgebreid onderzoek naar vraagstukken binnen één of meerdere van onze
concepten.

•

Je levert bijdrage aan de creatie en planning van content op onze kanalen (Facebook,
Instagram, Website, Mailchimp);

•

Je levert bijdrage aan de creatie - en het uitvoeren van (mini)projecten die onderdeel zijn
van een overkoepelende (festival)campagnes;

•

Je denkt mee over de ontwikkeling van onze marketing & communicatie afdeling. Denk
aan hoe we content beter kunnen maken, onze tone of voice kunnen aanscherpen,
nieuwe online/offline media inzetten of nieuwe concepten kunnen testen die de
merkbeleving van Drift versterken;

PROFIEL STAGIAIR(E)
•

Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau;

•

Je hebt ervaring in het doen uitvoeren van onderzoeksopdrachten;

•

Je hebt affiniteit met de muziek die wij programmeren;

•

Je neemt graag het initiatief en bent niet bang om je ideeën op tafel te gooien;

•

Je werkt hard, nauwkeurig en durft fouten maken (en ervan te leren);

•

Je beheerst de Nederlandse taal goed en je weet pakkende teksten te schrijven;

•

Je weet om te gaan met (mobiele) foto- en videografie;

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG
•

Leerzaam half jaar waarbij verveling niet bestaat;

•

Je ontmoet veel mensen en organisaties, je start met het opbouwen van een belangrijk
netwerk;

•

Je werkt mee in een dynamische en inspirerende organisatie waar veel ruimte is voor
persoonlijke ontwikkeling;

•

Je krijgt een goed beeld van de achterkant van de evenementenbranche en hoe wij als
groeiende organisatie ondernemen;

•

Veel (creatieve) vrijheid en veel verantwoordelijkheden;

•

Een warm en gezellig team;

HOE TE SOLLICITEREN
Laat ons weten waarom we jou missen in onze organisatie. Stuur je motivatie op samen
met je CV voor 6 juli naar communicatie@driftomtedansen.nl. Als jouw motivatie en CV
eruit springt, nodigen we je graag uit voor een gesprek.

