GEZOCHT! ENERGIEKE STAGIAIR COMMUNICATIE,
REDACTIE/MEDIA
Ben jij enthousiast, gemotiveerd, goed in het schrijven van teksten, en heb je een GROTE liefde
voor muziek ÉN TALENT? Wil je ervaring opdoen in muzikale- en culturele veld van
Rotterdam? 5 keer JA? Dan hebben wij een match! Per september 2017 zoeken wij een stagiair
communicatie.
OVER MUSIC MATTERS
Music Matters is een energieke organisatie met een sterk en compact team dat vele projecten realiseert
in Rotterdam. Music Matters werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren zich door middel
van muziek kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste en sociale individuen. In onze werkwijze is de
inbreng van kinderen en jongeren altijd het startpunt. Op basis van hun ambities, mogelijkheden en
smaak bieden we kinderen en jongeren kansen om muzikaal en persoonlijk te groeien en hun blikveld
te verruimen. Bovendien is Music Matters een verbinder, tussen kinderen en jongeren onderling, en
tussen organisaties.
WERKZAAMHEDEN


inplannen en coördineren van social media (content kalender);



updaten van Music Matters website;



schrijven voor de website;



coördineren van promotiemateriaal zoals posters, (e-)flyer en drukwerk;



meedenken in communicatie- en wervingscampagnes voor nieuwe projecten;



bezoeken van evenementen en hiervan kort verslagje maken voor de website en social
media kanalen.

JOUW PROFIEL
Jij volgt een HBO opleiding (liefst 3e jaar) in de richting van communicatie, redactie, media of marketing. Jij bent enthousiast, gemotiveerd, goed in het schrijven van teksten, werkt zelfstandig, hebt een
liefde voor muziek en goede kennis van de Nederlandse taal. Je hebt interesse in de (Rotterdamse)
muziekscene. Daarnaast heb je affiniteit en ervaring met het schrijven voor en het ontwikkelen van
websites en alle andere communicatiemiddelen zoals e-mail nieuwsbrieven en social media. Wij zoeken een stagiair voor 16 uur per week; 24 uur is bespreekbaar.
N.B. Stageverzoeken voor 4 of meer dagen in de week kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.
Vergoeding: € 250,00 bruto per maand op basis van 40 uur. Wanneer de stage minder uren bedraagt
zal de vergoeding naar rato worden berekend.
Stageperiode: vanaf september 2017.
Vacature en contactinformatie:
Enthousiast geworden? Stuur jouw motivatie met cv per e-mail aan info@musicmatters.nu.
Heb je vragen? Bel gerust naar 010-244 06 89.

