Stagiair Marketing SAIL Sociëteit
SAIL Amsterdam
Sinds 1975 komen elke vijf jaar Tall Ships van over de hele wereld naar Amsterdam. SAIL werd
45 jaar geleden voor het eerst georganiseerd door de Amsterdamse haven als viering voor het
700-jarig bestaan van de hoofdstad. Dankzij het enorme succes werd toen besloten dit eens in
de vijf jaar te herhalen. Door de jaren heen groeide SAIL uit tot het grootse vrij toegankelijke
evenement van Nederland. Tijd voor een jubileum: in 2025 vieren we samen de 10e editie van
SAIL!
Om te zorgen dat ook aankomende editie weer een groot succes wordt, zijn wij op zoek naar
bijzondere, talentvolle mensen die de vertaalslag kunnen maken van schets naar werkelijkheid.
Dit is een kans die je niet mag en kan laten liggen. Kortom, we kunnen jouw expertise goed
gebruiken in ons team.

SAIL Sociëteit
SAIL Sociëteit Amsterdam is een club van bedrijven met affiniteit met het evenement SAIL. De
Sociëteit is actief binnen de Stichting SAIL Amsterdam die elke vijf jaar het evenement SAIL
Amsterdam organiseert.
De belangrijkste rol van de Sociëteit is het helpen realiseren en waarborgen van de continuïteit
van het evenement SAIL Amsterdam. Dankzij SAIL Sociëteit Amsterdam blijft het gedachtegoed
springlevend en kan er gewerkt worden aan een sterk merk.
De Sociëteit heeft geen winstoogmerk. Leden van SAIL Sociëteit Amsterdam ondersteunen
SAIL commercieel, professioneel en creatief.

Marketing
SAIL Sociëteit is per direct op zoek naar een ondernemende, zelfstandige marketing stagiair die
kan ondersteunen bij: de marketing en communicatie van SAIL Sociëteit, het strategisch kijken
naar het business model van SAIL Sociëteit, het updaten en bijhouden van de website update
en het nadenken over inhoudelijke programmering.

Stagewerkzaamheden
•
•
•
•
•
•
•

Doorontwikkelen van het businessmodel van de SAIL sociëteit;
website updaten en bijhouden;
marketing en communicatieplan bedenken en implementeren;
concepten ontwikkelen voor inhoudelijke programmering;
social media kanalen bijhouden;
opmaken van nieuwsbrieven;
bijeenkomsten organiseren.

Wat voor iemand ben jij?
•
•
•
•

je volgt een HBO opleiding gericht op business, marketing en/of communicatie, of
andere relevante richting;
je hebt belangstelling voor marketing, netwerken en de evenementenbranche (ervaring
in evenementenbranche is niet vereist);
je bent communicatief sterk, creatief en een echte aanpakker;
je kunt goed zelfstandig werken, bent ondernemend en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.

Wat bieden wij jou?
•
•
•

een veelzijdige, creatieve stage binnen een dynamische omgeving;
een inspirerende werkplek op kantoor bij SAIL Amsterdam,
begeleiding van twee ondernemers van SAIL Sociëteit.

Denk jij de perfecte match te zijn voor deze stage en durf je het avontuur aan te gaan?
Stuur dan je CV met motivatiebrief, originaliteit wordt gewaardeerd, naar Lu Morais (lu@sail.nl /
0633302149).

