STAGE Online Marketing
(per september 2018)
Ben je muziekman/vrouw in hart en nieren en op zoek
naar een leuke stage? We zoeken een stagiair(e)
Online Marketing. Je houdt van muziek, je bent actief
op social media en je kunt goed schrijven? Verder ben
je creatief en neem je graag het initiatief?
Over GRAP
GRAP, is sinds haar oprichting in 1983, organisator van een hele reeks succesvolle popmuziekevenementen in
Amsterdam, waaronder Wanted, Mooie Noten, Rock Your Business, de Muzikantendag en diverse showcases. De
GRAP is een klein, dynamisch, informeel bedrijf in hartje van de Jordaan. De GRAP biedt goede begeleiding, fijne
collega’s, een stagevergoeding, uitgebreid netwerk, veel muziek, en veel mogelijkheden en kansen. Natuurlijk hebben
we ideeën te over voor een interessante stage-opdracht, maar je hebt ook de mogelijkheid om zelf een stageopdracht te formuleren.
Werkzaamheden
Je assisteert de communicatiemanager bij de marketing en promotie van de events. Je taken bestaan onder andere
uit:
•

Schrijven van communicatieplannen;

•

Opzetten en uitvoeren van originele promotieacties voor de events;

•

Contact leggen met de pers en opstellen en schrijven van persberichten;

•

Schrijven van teksten voor website en social media;

•

Fotografie, video en nabewerking;

•

Werving en selectie deelnemende acts.

Wij zoeken iemand met:
•

Opleidingsniveau HBO (Kunst en Economie, MEM, Leisure Management, IEMES - Communicatie, P.R. of
overige creatieve/communicatiestudies);

•

Die goed Nederlands schrijft en spreekt;

•

Social media als een way-of-life beschouwt;

•

Kan omgaan met Office365, Photoshop, Dreamweaver en wellicht met Adobe Premiere;

•

Flexibel is en bereid is om op onregelmatige tijden te werken;

•

Die zelfstandig en in een team kan werken;

•

(Tijdelijk) woonachtig is in Amsterdam.
Stagegegevens:

•

Functie: Stagiaire Online Marketing;

•

Bedrijf: stichting GRAP | Amsterdam Pop Music | www.grap.net;

•

Duur: 4-6 maanden voor 4 of 5 dagen per week, per september 2018;

•

Stagevergoeding: maandelijks € 200, - (4 dagen per week) / € 250, - (5 dagen per week);

•

Solliciteren: mail je motivatiebrief en CV naar stages@grap.net VOOR 1 juni 2018;

•

Voor meer informatie: Anniek Kamerink of Martijn Kramers T: 020.4208160 (ma-vrij 12:00 - 17:00 uur).

