Vacature stagiair(e) voor het Amsterdam Dance Event
Periode: 1 mei 2019 tot half november 2019 (in overleg)
Werkweek: 40 uur
Amsterdam Dance Event (ADE) is op zoek naar meerdere stagiair(e)s die ons team komen versterken. Het
Amsterdam Dance Event is de belangrijkste conferentie voor elektronische muziek en 's werelds grootste
clubfestival. Het evenement vindt plaats in oktober en trekt jaarlijks meer dan 400.000 bezoekers uit binnen- en
buitenland. Amsterdam is daarmee vijf dagen lang het middelpunt van de mondiale elektronische
muziekindustrie.
Tijdens ADE vinden er ongeveer 500 festival gerelateerde events plaats waarbij de festival afdeling de spin in het
web is bij de coördinatie van al deze verschillende partijen en events die met ADE samenwerken en onderdeel
zijn van het ADE festival programma.
Werkzaamheden
De stageplek zal zich focussen op het ondersteunen van de festival afdeling. Je bent de schakel tussen
marketing, productie en ticketing wat betreft het verwerken en inplannen van alle nieuwe events die bij ADE
binnenkomen en hebt hierover contact met de event organisatoren om te zorgen dat we alle juiste informatie
binnen hebben en alle events op tijd ‘’live’’ kunnen.

-

Vind je het leuk om overzicht te creëren en te bewaren in drukke tijden? In deze functie ben je dagelijks
bezig met het coördineren en verwerken van alle informatie die bij de festival afdeling binnenkomt.
Plannen, vooruitdenken en punctueel werken is hierbij belangrijk.

-

Hou je van social media en vind je het leuk om te leren hoe je de verschillende kanalen (Facebook, ADE
Website, Instagram, LinkedIn) kunt inzetten en gebruiken om het ADE programma te promoten en uit
te lichten? Social Media + Content Management is een groot onderdeel van je stage waarbij je ervoor
zorgt dat we vanuit de festival afdeling content aanleveren bij de Marketing afdeling. Ervaring met het
schrijven van blogposts en de Engelse taal is een pré.

-

Hebt affiniteit met de elektronische dance industrie en bijbehorende genres
Bent in staat je flexibel op te stellen en je bent creatief in het vinden van oplossingen
Bent punctueel en zelfstandig.
Volgt momenteel een opleiding op minimaal HBO-niveau.
Goede kennis van de standaard office applicaties (Outlook, Word, Excel, Sharepoint)
Goede communicatieve vaardigheden, zowel in spraak als schrift (Nederlands en Engels).
Professionele werkhouding

Jij:

Wij bieden:

-

Een gezellige, informele en inspirerende werkomgeving.
Een groot netwerk binnen de muziekindustrie.
Veel verantwoordelijkheid en ruimte om jezelf te ontwikkelen.
Een marktconforme stagevergoeding.

Contact:
Reageer uiterlijk 26 maart 2019 door middel van het sturen van een motivatiebrief en CV naar
stage@amsterdam-dance-event.nl met als onderwerp: Stage Festival.

De stage moet binnen de context van een studie zijn.
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

