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Friendly Fire is op zoek naar een marketing/communicatie stagiair(e) voor 2018:
 Je bent een HBO-student(e) in de tweede helft van je studie óf bent klaar met
je studie en wilt graag ervaring opdoen;
 Je maakt onderdeel uit van ons marketingteam voor tours, grotere shows en
evenementen en onze festivals Best Kept Secret, Indian Summer en
Tuckerville;
 Je stage start idealiter in juli 2018 en loopt t/m september 2018;
 Je werkt vrij zelfstandig, maar vooral heel nauwkeurig en zorgvuldig. Je denkt
twee keer na voor je op ‘publish’ of ‘send’ drukt;
 Je schrijft foutloos Nederlands. Lees je sollicitatie drie keer na, want we
nodigen uitsluitend mensen met een foutloze brief of mail uit;
 Je bent bij voorkeur bekend met het updaten en bijhouden van Wordpress-sites.
Uiteraard ben je actief op Instagram, Twitter, YouTube en Facebook;
 Je hebt bij voorkeur ervaring in het maken én editen van (korte) video’s en kunt
werken met programma’s als Adobe- Photoshop, Illustrator, InDesign en Premiere.
Je taken:
 Klantcontact via mail en social media rondom onze festivals en evenementen;
 Maken van video’s/gifjes/flyers en andere content voor onze festivals en
evenementen; 
 Meehelpen bij bekendmaking van nieuwe namen voor festivals en evenementen;
 Mede-coördineren bezoekersenquêtes Best Kept Secret, Indian Summer en
Tuckerville;
 Mede-coördineren lokale en regionale promotie Best Kept Secret, Indian Summer en
Tuckerville;
 Bijhouden, updaten en beantwoorden social media van Friendly Fire, Best Kept
Secret, Indian Summer en Tuckerville.

 Publicaties en publiciteit rond festivals en evenementen bijhouden;
 Teksten schrijven voor onze social media, persberichten en mailingen;
 Handen uit de mouwen steken tijdens deze festivals en onze grotere shows;
 Opperen van goede marketingideeën en die samen met ons uitvoeren;
 En ja: soms koffie halen en kopiëren.
Onze







stagevoorwaarden:
De uiterlijke startdatum voor deze stage is juli 2018;
Je stage duurt in elk geval tot september 2018;
Het is uitdrukkelijk een meeloopstage, er is geen mogelijkheid tot afstuderen;
Je bent minimaal 36 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 marketingteam 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@friendly-fire.nl
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