STAGIAIR(E) MARKETING & PUBLICITEIT (M/V) – Q-FACTORY AMSTERDAM
Voor 40 uur per week
Heb jij altijd al willen werken op de marketing afdeling van een podium? Dan is dit je kans!
Q-Factory is vanaf september 2017 opzoek naar een enthousiaste stagiair(e) die ons fulltime voor
een periode van 5 maanden kan ondersteunen op het gebied van marketing & publiciteit. Je bent
medeverantwoordelijk voor de promotie van Q-Factory evenementen en Q-Factory als locatie zelf.
Werkzaamheden:
• Het ondersteunen van dagelijkse marketing en publiciteit werkzaamheden
• Het maken, uitvoeren en coördineren van promotieplannen voor evenementen die binnen
jouw takenpakket vallen
• Het uitzetten en opvolgen van gerichte publiciteitsacties voor evenementen
• Het maken en coördineren van interne- en externe marketingacties voor evenementen
• Het beheer van de content op onze website
• Het maken en inplannen van content voor social media waaronder Facebook, Twitter,
Instagram en Snapchat
• Het (verder) ontwikkelen van- en adviseren in een (online) marketingcommunicatie
strategie
• Het schrijven en versturen van persberichten, nieuwsbrieven en customer mailings
• Het opzetten en uitwerken van samenwerkingen met sponsoren en mediapartners
• Het opschonen, aanvullen en onderhouden van pers- en mailinglijsten
Vereisten:
• Je hebt belangstelling voor cultuur, live muziek en het nachtleven
• Je hebt affiniteit met de doelstelling van Q-Factory
• Je volgt een relevante HBO/WO opleiding, derdejaars of hoger
• Je hebt kennis van marketing(theorie) en bij voorkeur ervaring met uitvoerende marketing
• Je hebt bij voorkeur ook kennis van programma’s als Photoshop en InDesign
• Je hebt goede schrijf- en spreekvaardigheid in Nederlands en Engels
• Je kunt zelfstandig werken maar kunt ook uitstekend werken in een team
• Je bent woonachtig in Amsterdam of omgeving
• Je bent creatief en komt met leuke nieuwe ideeën
• Je bent enthousiast, leergierig, flexibel en stressbestendig.
• Je hebt een pro-actieve houding en geen 9 tot 5 mentaliteit. Je denkt in oplossingen, niet in
problemen en vind het niet erg om je handen uit de mouwen te steken
Wat Q-Factory biedt:
• Een super leuke werkplek in een dynamische culturele omgeving
• Veel ruimte en mogelijkheden voor nieuwe ideeën
• Veel vrijheid en mogelijkheden om je kennis in praktijk te brengen en om je te ontwikkelen
• Mogelijkheid om je eigen netwerk op te bouwen en te vergroten
• Gratis toegang tot concerten en clubavonden in Q-Factory
• Een stagevergoeding
Kom jij ons Q-Team versterken?
Stuur je motivatiebrief met CV naar solliciteren@q-factory-amsterdam.nl

