VACATURE:
Pr-stagiaire
INTERNSHIP: PR-STAGE BIJ THE GARDENERS
Wat?
The Gardeners is op zoek naar een enthousiaste PR-stagiair(e) om ons team te versterken. Ben jij op de
hoogte van online media, bloggers en lifestyle? Kun je je inleven in verschillende doelgroepen? En wil je
minimaal 5 maanden stage lopen bij een hard groeiend activatiebureau met een sterke voorliefde voor PR
en social? Lees dan snel verder!
Waar?
Gevestigd in de prachtige Vondelkerk in Amsterdam, bedenken en produceren we als allround creatief
bureau sympathieke activaties, social mediacampagnes, pr-stunts en merkcampagnes waar mensen een
glimlach van op hun gezicht krijgen en de moeite waard vinden om door te vertellen. Met een sterke
voorliefde voor pr en social media; daar liggen onze wortels en dus onze kracht. We doen dit voor mooie
merken zoals Bloemenbureau Holland, Affordable Art Fair, Biodermal, Het Vergeten Kind en Big Green Egg.
Wat wordt jouw rol?
Als enthousiaste pr-stagiair(e) ondersteun je ons pr-team op verschillende vlakken. Je helpt bij het
genereren van publiciteit voor lopende projecten en signaleert voor onze klanten kansen op online en social
mediagebied. Daarnaast help je bij de organisatie van persevents. Ook ben je medeverantwoordelijk voor
het analyseren van de activatiecampagnes en het maken van de rapportages voor evaluaties.
Jouw profiel?
• Communicatie/pr-gerichte (hbo/wo) opleiding
• Social media savvy
• Communicatief sterk
• Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift
• Volgt de online trends en ontwikkelingen op de voet
• Kan hard werken en plezier goed combineren
• Niet bang om de telefoon op te pakken
• Rijbewijs is een pre
• Beschikbaar van februari t/m juni (20 weken). Mocht je eerder aan de slag kunnen – graag!
The Gardeners biedt jou:
Een supertoffe, inspirerende en leerzame stage binnen ons ambitieuze team, met een informele en
ontspannen sfeer. Een prachtige werkplek in Amsterdam: de Vondelkerk. En uiteraard een stagevergoeding.
Ben je helemaal enthousiast?
Stuur je motivatie en cv naar Xanne Liebregts (pr manager), xanne@thegardeners.nl
www.thegardeners.nl

