
                                   

 

Stage Marketing & Content Creatie 

Weet jij als geen ander hoe je onze vunzigerds moet bereiken? Heeft social media 0 geheimen voor je? Neusje 

voor wat er speelt in de wereld? De perfecte formule om een viraltje te pakken? We zijn op zoek naar kanjers in 

content creatie!   

 

Als stagiair(e) digital creative: 

− Ga je aan de slag voor onze evenementen Vunzige Deuntjes, Basshall en Wasserette. 

− Ben je samen met onze marketingafdeling het meesterbrein achter de marketing van de leukste feestjes 

en festivals van Nederland en Vlaanderen.   

− Ga je intensief aan de slag met content voor onze sociale kanalen, zoals Instagram, Facebook, 

Snapchat en Tiktok. 

− Ben je verantwoordelijk voor het uitzetten van toffe nieuwe campagnes.  

− Help je mee bij de ontwikkeling van ons nieuwe muziekplatform: Vunzige Deuntjes Music.    

− Ben je het aanspreekpunt voor de Vunzige-familie en al haar promoters en organiseer je leuke borrels 

en activiteiten voor hen.  

− Heb je organisatorische skills van heb-ik-jou-daar. Overzicht is key.  

− Heb je een proactieve, flexibele houding, durf je initiatief te nemen en ben je niet bang om een project 

met beide handen aan te grijpen.  

− Schrik je niet terug voor wat serieuze verantwoordelijkheid. Niks koffie halen dus! 

 

Jij 

− Hebt onze kernwaarden in je bloed zitten. We zijn een betrokken organisatie die staat voor diversiteit 

en toegankelijkheid, en verwachten een zelfde soort mindstate van jou.   

− Hebt affectie met Vunzige Deuntjes, het nachtleven en het organiseren van evenementen. 

− Kunt je goed inleven in de doelgroep van Vunzige Deuntjes. 

− Bent goed in het bedenken van captions en snapt de taal van Vunzige Deuntjes.  

− Hebt ondernemende houding, je neemt graag initiatief. 

− Bent op communicatief vlak niet op je mondje gevallen. 

− Hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. 

− Bent beschikbaar in het weekend. 

− Kunt stress wel goed hendellen.  

− Hebt een groot creatief brein. 

− Weet als geen ander hoe je de juiste content produceert en inzet. Ervaring hiermee is een pré.  

− Beheersing en kennis van het Adobe Creative Cloud pakket, Mailchimp, Canva en/of Excel is een pré.  

  

Wij: 

− Bieden een uitdagende stage: geen dag is hetzelfde! 

− Geven je de kans om een groot creatief netwerk op te bouwen: je bent veel in contact met artiesten, 

poppodia en producenten. Ons kantoor zit in het ID&T pand, daar zijn natuurlijk ook veel netwerk 

mogelijkheden. 

− Ontvangen je met open armen in de Vunzige Deuntjes-familie, waar je ook na je stage altijd welkom 

bent.   



− Zien je graag genieten bij Vunzige Deuntjes & ID&T evenementen, neem je vrienden mee! 

− Pushen jou om je ideeën te ontwikkelen en te verwezenlijken. 

− Zijn het gezelligste kantoor van Amsterdam, waar er iedere dag een uitgebreide lunch op je staat te 

wachten. Join je de borrels op ons eigen dakterras?! 

− Pingpong, tafelvoetbal, meditatieruimte, sportschool en even gebruik maken van een ontspannende 

massage? Dat kan allemaal bij ons! 

− Bieden een stageperiode van 1 februari 2023 tot 31 juli 2023. 

 

Geïnteresseerd?  

Stuur je motivatie en CV naar hr@vunzigedeuntjes.nl en wie weet nodigen we je uit voor een gesprek! 
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