Stageplaats bij Organisation in Design
(op de PR-afdeling)
Startdatum: per direct
Aantal uur per week: 32 tot 40 uur
Periode: 4-6 maanden
Organisatie
Organisation in Design biedt een stageplek aan op de PR-afdeling. Organisation in Design B.V. is
gespecialiseerd in het organiseren van alles wat met design te maken heeft. De studio neemt
verscheidene taken over van designers, designstudio’s en andere design gerelateerde bedrijven.
We organiseren en begeleiden projecten voor nationale en internationale beurzen, exposities en
evenementen, zoals het jaarlijkse evenement Ventura Lambrate.
Daarnaast is een van onze hoofdtaken het verzorgen van PR voor ontwerpers, designlabels en
evenementen.
PR Stagiaire
Voor onze PR-afdeling zijn wij op zoek naar een stagiair (m/v) voor de volgende periodes:
- September 2015 t/m december 2015
- Januari 2016 t/m mei 2016
De stagiaire ondersteunt de PR-afdeling bij PR- en communicatiewerkzaamheden. Organisation in
Design is een kleine organisatie waar je de mogelijkheid krijgt om alle facetten in de PR van dichtbij mee
te maken. Je kunt je breed ontwikkelen en kunt kennis opdoen op het gebied van PR op zowel nationaal
en internationaal niveau. Specifieke taken zijn bespreekbaar en afhankelijk van lopende projecten.
Wij zoeken voor de PR-afdeling een stagiaire met de volgende kwaliteiten:
- sociaal, creatief en communicatief,
- zelfstandig, proactief/ondernemend,
- een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal hebben, zowel geschreven als
gesproken
- affiniteit met PR en social media,
- bij voorkeur studerend of afgestudeerd zijn op hbo/wo niveau met een opleiding in de richting
communicatie, media, journalistiek, marketing en/of communicatie,
- persberichten schrijven en controleren,
- PR voorstellen maken,
- persaanvragen behandelen,
- perscontacten onderhouden,
- contact met klanten,
- meedenken over PR-strategieën,
- affiniteit met design en fashion hebben,
- in Utrecht of omstreken wonen.
Wij bieden:
- uitdagende stage waarin je veel kunt leren en waar ruimte is voor eigen initiatief
- commerciële werkervaring bij een dynamische en jonge organisatie in een gezellig team
- actieve begeleiding en ondersteuning tijdens je stageperiode
Interesse?
Mail je CV en motivatie t.a.v. Anoek Hagenaars naar info@organisationindesign.com zo snel mogelijk.
Gelieve alleen te reageren als je aan bovenstaande eisen voldoet.
Neem gerust een kijkje op onze websites www.organisationindesign.com en www.venturaprojects.com

