Vacature - Stagiair evenementen
Houd jij wel van een uitdaging en ben je een flexibele duizendpoot? Je bent onderdeel van het
enthousiaste en creatieve Landleven-team dat samen werkt aan verschillende evenementen zoals
Landleven Winter en Landleven Fietst. Alle facetten van het evenementenvak komen aan bod en
hieraan draag jij actief bij. Samen organiseren we gave evenementen en doe je goede werkervaring
op terwijl de bezoekers een geweldige dag beleven!
Marketing stagiair gezocht
Ben jij op zoek naar een leuke meeloopstage? Dan heeft Landleven iets leuks voor je.
Stageplaats evenementen
Klinkt een professionele en succesvolle multimediale omgeving jou als muziek in de oren? Innovatie &
ontwikkeling? Dan hebben wij dé perfecte stageplaats voor jou! Een stage bij het grootste
buitenmagazine van Nederland. Je doet relevante werkervaring op die écht van pas komt na je studie.
Jouw profiel
•

Een relevante opleiding, eventmanagement of vergelijkbaar

•

Minimaal een MBO niveau 4 of HBO opleiding

•

Proactief, creatief, zelfstandig en gestructureerd

•

Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

•

Affiniteit met evenementen

•

Fulltime beschikbaar voor minimaal 5 maanden

•

Ervaring op evenementen is een pré

Jouw verantwoordelijkheid
Tijdens deze meewerkstage geef je ondersteuning aan het evenemententeam, zoals:
•

Meedenken en uitvoeren van verschillende ideeën voor programma-invulling van de
evenementen

•

Opzetten van draaiboeken tbv planning en organisatie

•

Opzetten en analyseren van enquêtes

•

Contact met leveranciers

•

Afhandelen van e-mail en telefoon

•

Meewerken tijdens evenementen, zowel coördinerend als ondersteunend

Je werkt bij
Het praktische en inspirerende magazine voor buiten wonen en buitenleven. Met volop tuintips, de
lekkerste recepten, inspirerende buiten woon reportages, dieren, natuur, er-op-uit, creatieve doehet-zelf-artikelen en nog veel meer. Naast het magazine zijn er jaarlijks een tweetal evenementen,
een eigen productlijn (o.m. boeken, agenda’s, scheurkalenders en specials).
Stagevergoeding
Je ontvangt maandelijks een schappelijke stagevergoeding.
Op welke locatie kom je te werken?
Je komt te werken in een prachtige boerderij omgetoverd tot een modern kantoor, hoe gaaf is dat!
Adres:
Jonker Emilweg 9
6997 CB Hoog-Keppel
Neem voor meer informatie, liefst samen met je motivatiebrief en CV, contact op met Kirsten van
Burg (k.vanburg@landleven.nl).

