Stage vacature
DYNAMO ZOEKT EEN CREATIEVE STAGIAIR(E)
HBO COMMUNICATIE / MARKETING
Ben jij…
Creatief, zelfstandig, heb jij lef, hou je van aanpakken, ben je innovatief, geïnteresseerd in
(sub)culturen, denk je buiten kaders en wil jij jouw communicatieve skills naar een hoger
level tillen? Dan zijn wij opzoek naar jou!
Wie zijn wij?
Dynamo is een creatieve platform voor jong (nog te ontdekken) talent. Het scala aan
activiteiten/evenementen is enorm breed. Dit loopt uiteen van Rock, Dance, Urban, Sport
tot jongeren aan het werk krijgen. Het ontwikkelen van jouw talenten staat bij ons voorop,
waarbij we samen vanuit kansen én vanuit jouw eigen passie bouwen aan je toekomst.
En daarmee natuurlijk ook aan de toekomst van Eindhoven.
Wat ga je doen?
Tijdens je stageperiode ga je bij ons midden in het centrum van Eindhoven aan de slag op de
communicatie afdeling van Dynamo. Het betreft een fulltime stage, maar de uren zijn flexibel
in te delen. Absoluut geen 9 tot 5 mentaliteit!
De volgende taken ga je uitvoeren:
-

Meelopen op de communicatieafdeling van Dynamo;
Meelopen met de activiteiten van Dynamo waarbij jouw interesses liggen;
Je adviseert partijen binnen Dynamo op communicatiegebied;
Het meedenken met (verdere) ontwikkeling en positionering van Dynamo;
Je beheert mede de sociale media van Dynamo;
Contact onderhouden en conceptueel meedenken met de opdrachtgevers;
Meewerken aan updaten en verbeteren website / intranet.
Communicatiematerialen ontwikkelen;
Teksten schrijven (o.a. persberichten, artikelen en brochureteksten);
Een bijdrage leveren aan interne communicatie;
Maar je voert vooral uit wat jij tof vindt!

Wat bieden wij jou:
-

Een stageplek op de communicatieafdeling van Dynamo;
Dynamische leer- en werkomgeving;
Helpen we je verder met je passie te ontwikkelen;
Alle ruimte voor zelfstandigheid en het inbrengen van jouw ideeën en creativiteit;
Gratis deelname aan/toegang tot activiteiten, concerten, workshops, lessen;
Gratis gebruik van alle faciliteiten binnen Dynamo (fitness, ruimtes, kennis etc.);
Groot netwerk binnen Eindhoven en regio.

Geïnteresseerd?
Er is weer één stageplek vrij op de communicatieafdeling van Dynamo.
Heb jij zin om een leuke, uitdagende en afwisselende stageperiode aan te gaan? Stuur dan
een e-mail met sollicitatiebrief en cv naar Bart Wijers, communicatie
medewerker van Dynamo (b.wijers@dynamo-eindhoven.nl)

