// Stagiair(e) marketing & communicatie
Poppodium P60 is vanaf 1 september 2016 op zoek naar een stagiair(e) Marketing &
Communicatie. De stage betreft 32 uur per week voor een gemiddelde duur van 5
maanden. De voorkeur gaat uit naar een student van een HBO of WO opleiding.
Tijdens deze stage loop je mee op de marketingafdeling van P60 en ervaart het
dagelijkse reilen en zeilen van het poppodium. Je werkt direct samen met de
medewerker marketing en samen zijn jullie verantwoordelijk voor het opzetten en
uitvoeren van het marketingbeleid.
De werkzaamheden omvatten:
- de marketing afdeling ondersteunen in de dagelijkse werkzaamheden
- webredactie van de P60 website
- opstellen en uitzetten van persberichten
- inzetten van social media als promotie middel
- samenstellen en versturen van nieuwsbrieven
- het opzetten en uitvoeren van promotieplannen van diverse producties
- het vinden en onderhouden van relevante promotie kanalen om concerten en
evenementen uit te zetten
- praktische zaken als het updaten van relevante websites, distributie van posters en
flyers etc.
Wij zoeken:
- je volgt een relevante opleiding
- je hebt een enthousiaste persoonlijkheid
- je hebt affiniteit met muziek en cultuur
- je beschikt over een vlotte pen
- je bent een social media ‘savvy’
- je hebt een zelfstandige en proactieve werkinstelling
- ervaring met Photoshop en Illustrator is een pré, maar geen must
- je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en bent flexibel ingesteld
- je hebt een “hands-on” mentaliteit
- je kunt onder druk zelfstandig en nauwkeurig werken
Wij bieden:
- een stageplek waar je kunt meedraaien als volwaardig werknemer
- journalistieke ervaring
- ervaring met het uitvoeren/opzetten van een marketingplan
- veel verantwoordelijkheid

- dynamische werkomgeving (een kijkje in de wereld van een poppodium)
- afhankelijk van opleidingsniveau en -eisen is het vervullen van een eigen opdracht
mogelijk

Reacties
Interesse in deze stage? Stuur dan voor 15 augustus 2016 een motivatiebrief en CV
naar Helma@P60.nl.
Voor vragen kun je contact opnemen met Helma Wiebrecht via 020-3453445.

