
Wij zijn op zoek naar een stagiair(e) voor een periode van 20 of 40 weken. 
Periode: vanaf februari 2023!

Als Team Festivals organiseren wij jaarlijks verschillende events met als hoofddoel het bij elkaar brengen van communities. 
De events die wij organiseren zijn onder andere: Heroes Dutch Comic Con, Heroes Made in Asia, The Hair X-perience en 
Familiedagen. Netwerken, nieuwe producten ontdekken en entertainment zijn KEY voor onze events!

WAT GA JE DOEN?
  Content vertalen naar onze Social Media kanalen
  Programmering bedenken voor de Heroes events
  Interesses onderzoeken van onze communities en vertalen naar de juiste content
  Mede verantwoordelijk voor onze VIP bezoekersbeleving
  Begeleiding vrijwilligers Familiedagen
  Mede verantwoordelijk voor de Familiedagen kinderanimatie
  Je bent actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van onze events
  Vooral heel veel plezier hebben en een te gekke ervaring opdoen!

WAT VRAGEN WE VAN JOU?
 Je bent enthousiast, leergierig en creatief
 Hebt affiniteit met evenementen, pop culture en social media
 Je bent zelfstandig, resultaatgericht en een echte teamplayer
 Volgt een HBO opleiding richting media, events, 
 communicatie, content of marketing
 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal
 Having fun is een belangrijk onderdeel van je stage
 Pré: kennis van Adobe CC programma’s

 
WAT BIEDEN WIJ?
 Een stagevergoeding van € 450,- per maand 
 op basis van een 38-urige stageweek
 Een werkplek in een energiek, jong team met een informele werksfeer
 Gezellige borrels en teambuilding activiteiten (altijd een feestje)
 Ruimte voor schoolopdrachten en persoonlijke ontwikkeling
 Een groot netwerk waarbij je samenwerkt met artiesten, merken en fanclubs

Ben jij op zoek naar een uitdagende stage en lijkt het je te 
gek om te werken in een dynamische omgeving waarbij  
Hollywood sterren, comics, films, series en games dagelijks 
aan bod komen? Dan zijn we op zoek naar jou!

INTERESSE?
Stuur dan je cv, pasfoto en motivatiebrief naar personeel@easyfairs.com. 

Voor vragen kun je bellen met de HR afdeling Gorinchem 0183 680 614 of kijk 
op onze website www.werkenbijeasyfairs.nl

CONTENT STAGIAIR(E) 
VACATURE

WE WANT YOU!
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