Happy Group bestaat sinds 2013 en is een evenementenorganisatie met als bekendste concept Happy
Feelings! Ieder jaar organiseert Happy Group zo’n 150 clubavonden en meerdere festivals. Bij elkaar trekken
deze evenementen jaarlijks ca. 70.000 bezoekers die op zoek zijn naar een avond of dag vol lekkere muziek,
gezelligheid en vermaak.
Door stage te lopen bij Happy Group zal je terechtkomen in een enthousiast team binnen een groeiende
evenementenorganisatie waar jij de ruimte krijgt eigen projecten op te pakken en tot een hoger niveau te
tillen!

Happy Group is op zoek naar een
Marketing & Communicatie Stagiair (m / v)
WERKZAAMHEDEN
De werkzaamheden voor deze stage vallen onder de verantwoordelijkheid van de marketing & communicatie
manager van Happy Group en hebben als doel onze evenementen op de juiste manier in de markt te
positioneren en de kaartverkoop te ondersteunen en stimuleren.
Het takenpakket van de stagiair(e) omvat zowel redactionele-, online- en ondersteunende aspecten. Onder
toezicht van en in overleg met de marketing & communicatie manager behoren o.a. de volgende zaken tot het
takenpakket:
●
●
●
●
●
●
●

Communicatie gerelateerde taken uitvoeren
Ondersteuning bij de (online)marketing & contentplanning
Ondersteuning bij productionele aspecten van events
Inhoudelijk meedenken over creatieve invulling evenementen
Event planning
Ondersteuning bij werving & selectie van nieuwe artiesten & stagiaires
Werken aan je persoonlijke ontwikkeling, je talenten ontdekken en vervolgens inzetten

PROFIEL MARKETING & COMMUNICATIE STAGIAIR(E)
Je bent een student HBO/Universiteit, bij voorkeur een event- of communicatie gerelateerde studierichting of
een cultuur / maatschappelijke studierichting. Let op: gedurende de stageperiode dien je bij een opleiding te
zijn ingeschreven.
●
●
●
●
●
●

Kennis van en ervaring met fotobewerking- en video-editing software is vereist
Goede communicatieve vaardigheden
Goede kennis van Nederlands en Engels (zowel mondeling als schriftelijk)
Goed, snedig en met humor kunnen schrijven is een groot voordeel
Goede organisatorische capaciteiten, zeer nauwkeurig, initiatiefrijk, flexibele instelling (geen 9 tot 17
mentaliteit), stressbestendig, accuraat, zelfstandig en enthousiast
Zelfstandig kunnen werken en eigen initiatief tonen

STAGEPERIODE
Wij zijn op zoek naar een stagiair(e) voor minimaal 4 dagen per week voor een periode van bij voorkeur 20
weken. Er is een vergoeding aan de stage verbonden.

