Stagevacature La Vuelta Holanda – DTP
Omschrijving cluster
Vanaf 75 dagen voor de start van La Vuelta Holanda tot en met de finish in Madrid gaan de steden Breda,
‘sHertogenbosch en Utrecht en de directe omgeving La Vuelta Holanda kleuren. Middels campagnes worden
inwoners en bezoekers van de etappesteden warm gemaakt voor La Vuelta Holanda.
Zowel in aanloop naar als tijdens het event selecteren we samen met de gemeente en de city- en
regiomarketeers passende zichtlocaties in en rond de steden, en parcours. Geveldoeken op gebouwen van
partners en parkeergarages, megadoeken langs de rijkswegen (zoals bijvoorbeeld A2, A12, A16, A27, A58), de
aankleding van belangrijke stations en pleinen met grondstickers, start en -finish locaties, persruimtes, VIP
locaties, tribunes, podia, boarding langs het parcours, enzovoort.

Functieomschrijving
Ter versterking van het team Marketing en Communicatie zijn op we op zoek naar een ambitieuze student die
op zoek is naar een bijzondere werkstage. Je zult actief zijn met het opmaken en creatief DTP van veelal
eventbranding. In de aanloop van het event zijn dat middelen als folders, flyers, posters, abri’s, advertenties,
online bannersets, social, merchandise etc. Voor tijdens het event; Posters, abri’s, meshdoeken, schermen,
branding van podia, locaties, activaties etc. Al deze middelen dienen conform guidelines ontworpen en druk
klaar opgemaakt te worden.

Functie eisen
•
•
•
•
•
•

MBO of HBO- niveau, voorkeur voor een derde- of vierdejaars student (eventueel onderzoek in eigen
tijd uit te voeren);
Organisatorisch sterk en stressbestendig;
Pro-actief, positief, optimistisch, enthousiast, doorzetter, teamspeler, zelfstandig, initiatiefrijk;
Passie voor evenementen in een pre;
Goede schriftelijke Nederlandse vaardigheden;
Bereid om af en toe in de avonden en in het weekend te werken;

Tijdsperiode
1 februari 2020 – 1 september 2020
We zijn op zoek naar een stagiair die minimaal 4 dagen in de week beschikbaar is. Je werkplaats zal voornamelijk
het kantoor zijn van de projectorganisatie La Vuelta Holanda in Utrecht.

Stagevergoeding
Je ontvangt een stagevergoeding conform marktwaarde voor de periode waarin je werkzaam bent.

Contactinformatie
Is deze functie jou op het lijf geschreven? Stuur je CV en motivatie dan z.s.m. naar team@eventmakers.nl.

