STAGE VACATURE: CONTENT CREATIE EN REDACTIE
Gem creative agency zoekt een stagiair voor content creatie, social media redactie, copywriting en onderzoek. Wil je
ervaring opdoen bij een creatief bureau in marketing & communicatie en heb je een grote affiniteit met cultuur, lifestyle en
Rotterdam? Kun je goed en vlot schrijven en ben je sterk in communicatie? Ben je nieuwsgierig en op de hoogte van trends
en ontwikkelingen? Als content stagiair word je betrokken bij het volledige proces van ons bedrijf en ben je verantwoordelijk
voor het schrijven van teksten, de ontwikkeling van Gem’s communicatie uitingen en ondersteun je op het gebied van
social media content, conceptontwikkeling en producties.
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Wat je gaat doen:
Schrijven van teksten, zowel redactioneel als commercieel;
Afnemen en uitwerken van interviews;
Het maken van social media content en presentaties;
Actief en creatief meedenken in conceptontwikkeling;
Ondersteuning bij de productie van events en fotografie- / videoproducties;
Ondersteuning in PR werkzaamheden;
Bijhouden van Gems communicatie uitingen (website, nieuwsbrief en social media).

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Wat wij zoeken:
Je bent initiatiefrijk, flexibel en ondernemend;
Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau;
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal;
Je hebt gevoel en liefde voor kunst, cultuur en lifestyle;
Je bent organisatorisch sterk en hebt een actieve werkhouding;
Je denkt zowel binnen als buiten de lijntjes;
Je kunt goed schrijven voor zowel redactionele als commerciële doeleinden;
Je bent sociaal vaardig en representatief;
Je bent vier dagen per week beschikbaar van maandag t/m donderdag;
Je bent in het bezit van een eigen laptop en vervoer.
Over Gem creative agency
Gem is een creative agency gevestigd in Rotterdam. Wij creëren zowel culturele- als corporate concepten en producties op
het gebied van marketing, communicatie en PR. Gem is gespecialiseerd in branding en content creatie met een uitgebreid
netwerk in Rotterdam op zowel zakelijk als creatief niveau.
www.gemcreativeagency.com
Periode:
Het betreft een stage voor minimaal 5 maanden waar per direct begonnen kan worden, maar er kan ook gereageerd worden
voor een periode in de toekomst.
Interesse?
Mail dan je motivatiebrief, CV en indien mogelijk een portfolio naar: sylvi@gemcreativeagency.com

