VRF is op zoek naar Marketing Stagiair(e)!
Ga jij met ons mee backstage om het verhaal van VRF te vertellen via de verschillende media
kanalen? Spreekt de eventbranche jou aan en vind je het tof om voor merken als Formule 1, ADE of
Exact te werken dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zoeken per direct een stagiair(e) die samen met ons aan de slag gaat met onze marketing. Jouw
opdracht bestaat uit het gezamenlijk beheren van onze on en offline marketing kanalen. Met jouw
frisse blik en kennis van de huidige marketing kom jij met gave ideeën die we direct kunnen gaan
inzetten. Wij bieden een uitdagende stageperiode waarin je samen werkt met creatieve collega’s aan
de meest toonaangevende events! Uiteraard hoort hier een passende stagevergoeding bij.
Wat kan je verwachten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Opzetten van een media en een marketingplan;
Meedenken in de rebranding van ons merk in samenwerking met een extern marketing
bureau;
Nieuwsbrieven schrijven en versturen via mail of mailchip;
Maken en publiceren van Social media content (LinkedIn, Instagram en Facebook);
Bedenken en realiseren van acties en events om VRF en onze diensten meer onder de
aandacht te brengen;
Afhandelen van inkomende en uitgaande communicatie (telefoon, mail, post)
Bijwonen van brainstormsessie met collega’s;
Collega’s van de sales afdeling ondersteunen met diverse taken.

Dit ben jij:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je volgt een HBO opleiding met voorkeur richting Marketing Communicatie;
minimaal 3 maanden (minimaal 32 uur per week) beschikbaar;
Voorkeur in bezit van rijbewijs B en eigen vervoer;
Je bent een creatieve vogel die gek is op de eventbranche;
Je bent in het derde of vierde leerjaar van je opleiding;
Social media is helemaal jouw ding;
Je ben communicatief sterk, je Nederlandse taal is uitstekend;
Je bent proactief en creatief.

Je komt stagelopen bij VRF, een creatief partner die gedurende corona vier streaming studio’s heeft
ontwikkeld die meerdere keren per week operationeel zijn. Op dit moment zijn wij druk in
ontwikkeling voor concepten welke direct worden uitgerold als er versoepelingen komen vanuit de
overheid. Dit betekend dat we druk aan het produceren zijn voor beurzen, congressen, concerten en
festivals.
Het jaar rond zijn wij werkzaam voor merken en organisaties als Wink, Fjuze, KPN, Exact, Formule 1
en UEFA. Het werken voor deze opdrachtgevers zorgt er voor dat alleen het hoogst haalbare
resultaat altijd het uitgangspunt is. Locaties als Circuit Zandvoort, Expo Haarlemmermeer, Het
Sierraad Amsterdam, Taets Art and Event Park, The Harbour Club Amsterdam-Oost, The Harbour
Club Den Haag en Libema Groep is een greep uit onze vaste huislocaties.
Mocht je vragen hebben neem contact op met Connie Peeman via 06-43034323. Je hoort van ons of
je wordt uitgenodigd voor een kennismakend gesprek.

