Is stage lopen bij WE ARE THE NIGHT iets voor jou?
WE ARE THE NIGHT is per februari 2021 op zoek naar een Digital Marketing stagiair.
Stage gegevens
Functie
Opleidingsniveau
Locatie
Dagen per week
Stageduur
Ervaring
Stagevergoeding

Stagiair Digital Marketing
MBO
Utrecht
5 dagen
5 - 6 maanden
4de jaars stagiair
250,- Euro

Omschrijving
Luister jij graag dance-muziek, heb je passie voor het maken van content en heb jij altijd al
ervaring willen opdoen bij een jong en innovatief merk? Dit je kans om als content creator jouw
vaardigheden in te zetten en verdere ervaring op te doen!
WE OWN THE NIGHT TV is een nieuw platform dat zich volledig richt op het ontwikkelen,
produceren en distribueren van dance-livesets. Wekelijks met een live TV-uitzending, en
doordeweeks met ons On Demand-platform en alle socialmedia-kanalen.
Wij zijn op zoek naar een ambitieuze stagiair die als content creator mooie dingen wil maken.
Werkzaamheden
● Helpen met het bedenken, opzetten en creëren van (online) content
● Onderhouden van social en online media activiteiten
● Aﬃniteit met dancemuziek
●
●
●
●
●
●

Uitbreiden van het online portfolio van onze video’s
Schrijven van pakkende teksten voor websites en socials
Verder optimaliseren van de huidige website.
Verbeteren online vindbaarheid (SEO/SEA)
Je maakt planningen m.b.t. de content die we op de website/socials plaatsen
Je volgt het (relevante) nieuws en ziet kansen om de organisatie te proﬁleren.

Gewenste proﬁel
● Je bent zelfstandig, creatief, sociaal en redactioneel vaardig
● Je bent altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom content creatie,
social media en online marketing
● Je bent in het bezit van een rijbewijs
● Je komt representatief over op onze klanten, zowel telefonisch als in persoon
● Je kunt omgaan met Apple Creative Cloud-producten, Google Apps en Spreadsheets
● Je kunt werken met tools als Photoshop en hebt design-vaardigheden
● Je hebt aﬃniteit met evenementen en media
● Je woont in directe omgeving van Utrecht
● Goede schrijf- en spreekvaardigheden in het Nederlands en Engels
Wat bieden wij
● Een uitdagende en zeer leerzame stage in een tof en dynamisch team.
● Een stageplek met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
Naast WE OWN THE NIGHT TV werk je ook mee aan projecten voor onze andere merken; WE
ARE THE NIGHT en Chiefs of Content. Een unieke kans om te proeven van content creatie
voor evenementen, artiesten, corporates en televisie tegelijk.
Organisatie proﬁel

WE ARE THE NIGHT ontwikkelt, produceert en distribueert audiovisuele content voor artiesten
en evenementen. Sinds maart 2020 doen we dat onder andere met met het merk WE OWN
THE NIGHT TV, waarmee we wekelijks live uitzenden en waarmee we een on-demand platform
hebben gelanceerd.
Je ontmoet een informele werksfeer waarin er aandacht is voor de klant, het product en het
team. Werken totdat het product klaar en de klant tevreden is, is de standaard. Het dagelijkse
team bestaat uit 8 personen, daarnaast werken we met een ﬂexibele schil van ca. 25 personen.

Is dit een stage die jou op het lijf geschreven is? Stuur dan jouw CV & motivatiebrief voor 4
januari 2021 naar jobs@wearethenight.com

