STAGEPLEK: Promotie & PR medewerker
Functie: Promotie & PR medewerker (stage), minimaal 32 uur in de week.
Opleiding
Deze functie is geschikt voor minimaal 2dejaar HBO/MBO studenten (m/v), minimaal voor 6
maanden.
Omschrijving
Podium de Vorstin is een uniek en bijzonder podium gevestigd aan de Koninginneweg in
Hilversum. Met een grote zaal voor maximaal 850 bezoekers die in een handomdraai wordt
omgebouwd tot intieme theaterzaal met 260 stoelen, een grand muziekcafé voor ruim 250
personen, 5 grote oefenstudio’s, ruime kleedkamers en een artiestencafé is Podium de Vorstin
hèt podium van het Gooi voor concerten, dance avonden en theatervoorstellingen. Omdat
Podium de Vorstin is voorzien van de meest hoogwaardige technische faciliteiten is het pand
ook bij uitstek geschikt voor het maken van registraties of zelfs live-uitzendingen, we zijn
tenslotte niet voor niets gevestigd in de Mediastad van het land.
Werkzaamheden
Ondersteuning van de promotie & PR afdeling, het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden
en administratieve werkzaamheden. Denk hierbij aan:
- Persberichten, mailings en nieuwsbrieven schrijven en versturen
- Social Media kanalen beheren
- Online marketing en promotie
- Backoffice en website beheren
- Meedenken en uitvoeren van marketingcampagnes en promotieplannen
- Zorg dragen voor de interne publiciteit in het pand van Podium de Vorstin
- Contacten onderhouden met boekingskantoren en media
Persoonlijke vaardigheden en kenmerken
- Je hebt een brede belangstelling voor muziek
- Je hebt een vlotte pen
- Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de muziekwereld en op het gebied van
marketing
- Je kunt zorgvuldig omgaan met externe relaties
- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed in woord en geschrift
- Je bent flexibel en stressbestendig
- Je bent enthousiast en komt met leuke (nieuwe) ideeën
Geïnteresseerd? Ben je geïnteresseerd in deze top stage mail dan een motivatiebrief met CV
naar Chelsea Syrett (chelsea@devorstin.nl). Laat uit je motivatie blijken welke kennis van
promotie & PR je hebt en hoe je deze kennis hebt opgedaan.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Podium de Vorstin, tel: 035 - 621 58 41

