VACATURE:
PR-STAGIAIRE
PR-STAGE BIJ THE GARDENERS
Wat?
Het pr-bureau The Gardeners, gevestigd op het mooiste plekje in Amsterdam (de Vondelkerk), is op zoek
naar een enthousiaste PR-stagiair(e) om het team te versterken.
Ben jij…
• op de hoogte van de nieuwste trends op het gebied van fashion, lifestyle, interieur, kunst en food?
• iemand die dagelijks influencers via hun posts en stories checkt over the latest?
• iemand die weet wat er speelt bij Millenials en Gen Z? Maar ook op online platforms en in de mooie bladen?
• iemand die hard lachen en hard werken kan combineren?
Dan willen we jou hier 5 maanden hebben, of zo lang als jouw stage duurt…
Waar?
Dat was wel duidelijk: de prachtige Vondelkerk in Amsterdam, een unieke locatie. Vanuit deze hub bedenken
en produceren we als allround creatief bureau (met een grote pr-tak) sympathieke activaties, social
mediacampagnes, events en pr-stunts waar mensen een glimlach van op hun gezicht krijgen. En de moeite
waard vinden om door te vertellen.
Voor wie?
We doen dit voor merken die het verdienen om in de spotlights te staan. Zoals het fashion mecca Batavia
Stad Fashion Outlet, het beautymerk Biodermal, de kunstbeurs Affordable Art Fair en hét kooktoestel Big
Green Egg, om er maar een paar te noemen.
Wat wordt jouw rol?
Als pr-stagiair(e) ondersteun je ons pr-team op verschillende vlakken. Je wijkt niet van onze zijde en helpt
met het binnen harken van publicaties (of het nu Instastories of spreads zijn in een magazine). Jij helpt ons
met wie én hoe we influencers inzetten voor een campagne, maar bent ook onze vliegende keep tijdens
events. Maar ook hoe we onze successen evalueren en rapporteren aan de klant.
Jouw profiel?
• Communicatie/pr-gerichte (hbo/wo) opleiding
• Social media beest
• Communicatief sterk
• Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift
• Volgt de (online) trends, maar ook influencers op de voet
• Kan hard werken en plezier goed combineren
• Niet bang om de telefoon op te pakken
• Rijbewijs is een pre
• Beschikbaar van begin september t/m eind januari (20 weken).
Mocht je eerder aan de slag willen of heb je een andere stage-periode in gedachten, kan ook!
The Gardeners biedt jou:
Een inspirerende en leerzame stage binnen ons ambitieuze team, met een informele en ontspannen sfeer.
Een prachtige werkplek in Amsterdam: de Vondelkerk. Een healthy lunch en geregeld een gezellige borrel. En
uiteraard een stagevergoeding.
Ben je helemaal enthousiast?
Stuur je motivatie en cv naar Xanne Liebregts (pr manager), xanne@thegardeners.nl
www.thegardeners.nl

