VACATURE

PR-STAGIAIR(E)
Creative agency The Gardeners zoekt een pr-talent om onze kennis aan over te dragen
terwijl we tegelijk mooie dingen maken voor onze klanten. Vanuit de beste plek in
Amsterdam, de Vondelkerk, bedenken en produceren we al 10 jaar nieuwswaardige
campagnes, 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. We laten het goede in merken groeien en doen dit graag voor merken die
aandacht verdienen, zoals de inspiratie platforms Mooiwatbloemendoen.nl en Mooiwat
plantendoen.nl, maar ook de kunstbeurs Affordable Art Fair en het prachtige Kasteel
de Haar. We werken voor het oer-Hollands merk Biodermal, het strijdlustige Tony’s
Chocolonely, het fashion mecca Batavia Stad Fashion Outlet, maar ook goede doelen
als Stichting Het Vergeten Kind.
Genoeg over ons, want deze oproep gaat natuurlijk over jou. Als je hier wilt komen stage
lopen dan heb je er zin in. Je bent of wilt graag op de hoogte zijn van de nieuwste trends
op het gebied van fashion, lifestyle, interieur, kunst en food. Je checkt dagelijks influencers
via hun posts en stories over the latest. En je weet wat er speelt bij millennials, GenZ
– online, maar ook in de bladen. Hard lachen combineer je moeiteloos met hard werken.
Je wordt blij van waar wij voor staan. Dat kan het brengen van een glimlach zijn, maar
ook een oplossing voor een maatschappelijk probleem.
Even concreet:
• Je hebt communicatie/pr-gerichte (hbo/wo) opleiding.
• Je weet het een en ander van social.
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, in spreken en schrijven.
• Je volgt de (online) trends, maar ook influencers op de voet.
• Je bent communicatief sterk en niet bang om de telefoon op te pakken.
• Een rijbewijs zou leuk zijn, maar hoeft niet per se.
• Je bent beschikbaar van begin februari t/m eind juni (20 weken),
of eerder al: nog beter!
Dit hebben wij voor jou:
• Een super-interessante en leerzame stage.
• Een heel leuk team.
• Een knappe werkplek (ja ja, in de Vondelkerk).
• Een gezonde lunch en geregeld een gezellige borrel of uitje.
• En uiteraard een stagevergoeding.
Stuur je portfolio naar xanne@thegardeners.nl

