Caroline Benelux is de Benelux vestiging van het muzieklabel Caroline International en is
een full service label met kantoren in Amsterdam en Mechelen. Caroline Benelux heeft
artiesten als Chef'Special, Iggy Pop, Beck, De Staat, Bear’s Den, Nathaniel Rateliff & The Night
Sweats, en Tame Impala onder haar hoede.
Ben jij die enthousiaste, proactieve en creatieve student(e) HBO- Event, Music & Entertainment
Studies, of anders passende HBO-opleiding, dan ben jij op je plek bij Caroline Benelux (vestiging
Amsterdam) als

Stagiair(e) Marketing & Promotie
Voor de stage periode: mid jan 2020 – (mid) aug 2020
Je hebt parate kennis van social media & streaming services, goede communicatieve
eigenschappen en je hebt grote affiniteit met muziek. Verder ben je goed beoefend met het
schrijven van teksten, video editing, Photoshop Elements en InDesign (Apple) en heb je
geen 9 tot 5 instelling.
Je belangrijkste taken zullen bestaan uit:
• Het ondersteunen van de marketing en salesafdeling door het bijhouden van
salessystemen, schrijven van sales teksten, ontwerpen van sales sheets
• Het ondersteunen van de promotie afdeling met persmailings, het schrijven van
teksten, nieuwsbrieven en het voorbereiden van radio promotie
• Het ontwerpen van postermateriaal, give-aways, banners en advertenties
• Het editen van (social media) video concepten
• Het meedenken over marketing en social media strategieën
Wij vragen van onze stagiair:
• Goede kennis van werken met Apple producten (als stagiair bij Caroline werk je op
een iMac)
• Goede kennis van Excel, Photoshop en Indesign
• Ervaring met filmediting en editing programma’s als iMovie en Adobe Premiere Pro
• Ervaring met eCRM systemen
• Ervaring met het schrijven van persberichten en wervende teksten
• Kennis van Social Media & Streaming Services (zoals Spotify)

•
•
•

Uitstekende beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal mondeling en schriftelijk
Een zelfstandige, positieve, flexibele werkhouding met oog voor detail
Een zeer secure aanpak van alle werkzaamheden

Wij bieden je:
• Een informele werksfeer waarbij je volledig onderdeel wordt van het team en alle
onderdelen van het werken bij een platenmaatschappij langs kunt zien komen
• Goede persoonlijke begeleiding bij het behalen van je competenties
• Een unieke stage-ervaring in een snel veranderende werkomgeving
• Een passende stagevergoeding

Interesse?
Mail je CV / Motivatie / Portfolio naar: sollicitatie@umusic.com t.a.v. Annejet van Elderen

