Stage Communicatie (32 uur)
Consumentenbeurzen, Hilversum
Organisatie
Sinds de oprichting in 1995 is InterEvent snel uitgegroeid tot een toonaangevende ontwikkelaar en
organisator van publieksevenementen. Onder leiding van Johan en Edith Rissik vinden diverse
jaarlijks terugkerende ‘high-end’ evenementen plaats die een landelijke bekendheid genieten.
Bekende beurzen zijn onder andere Het Juweel in Driebergen en Rotterdam, Exclusive Spring Fair en
FINE op Kasteel Groeneveld Baarn en het Kunst & Antiek Weekend in de Grote Kerk Naarden.
Het kantoor is gevestigd in Hilversum en is gemakkelijk te bereiken met het OV. Voor meer
informatie zie www.interevent.org.

Stage
Wij zoeken per september 2018 een Communicatie stagiair(e) die een enthousiaste bijdrage kan
leveren aan het team van InterEvent.
Het betreft hier een meewerkstage. Je ondersteunt de communicatiemedewerker. Binnen je stage is
er ruimte voor een stageopdracht. Deze zal bij aanvang van de stage in overleg afgestemd worden.

De inhoud van de stage betreft meewerken en meedenken:


Marketing- en communicatieactiviteiten uitwerken en uitvoeren
o Proactief inhoud geven voor websites / social media
o Beheren en opbouw van de beurzenwebsites
o Beheren van de publieke verkoopkanalen
o Samen met communicatiemedewerker het uitvoeren van mediaplan voor elke
beurs
o Samen met communicatiemedewerker het mediabudget bewaken
o In teamverband mede zorg dragen voor het overall succes van de beurzen

Jouw kwaliteiten en vaardigheden:







3e jaars HBO / WO student (Marketing &) Communicatie
Affiniteit / interesse in kunst, lifestyle en juwelen
Zelfstandig en initiatiefrijk
Goede contactuele en communicatieve vaardigheden
Uitstekende Kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Flexibel

Duur stage:
Ongeveer 4 - 6 maanden (vanaf september 2018).
Wat bieden wij:





Je werkt in een klein en enthousiast team, in een informele sfeer
Veel ruimte voor eigen inbreng
Goede stagebegeleiding
Netwerk uitbreiden

Geïnteresseerd? Reageer dan nu!
Stuur je motivatiebrief en CV z.s.m. naar: info@interevent.org t.a.v. Johan Rissik. Geef hierbij
duidelijk aan wat je eventuele stage opdracht ideeën zijn.

