
 

 

 

De stage van je leven 

Ontdek de dance- & eventbranche 

 

Ga jij meehelpen met de nieuwe show van Ronnie Flex, de look van het Amsterdam Dance 

Event, of een Virtual Reality expositie met Museumnacht? Jouw droomstage wacht op je in 

Amsterdam-Noord, waar het momenteel allemaal gebeurt. 

 

Jij wilt graag werken bij een leuk, jong topbedrijf. Je bent snel en enthousiast. Maar bovendien: je bent nú 

op zoek naar een onvergetelijke bedrijfsstage op het gebied van marketing en sales. Die heb je nu dan 

mooi gevonden! 

 

Wie zijn wij? 

Veejays.com is het grootste VJ-boekingskantoor van Nederland. VJ’s maken de prachtigste videoshows 

voor festivals, concerten, maar ook in musea en theaters. Daarnaast organiseren we dé opleiding voor 

nieuwe live video performers, de VjAcademy.  

 

Ons creatieve en gezellige boekingskantoor Veejays.com breidt steeds verder uit, en dat brengt een hoop 

kansen én werk met zich mee. Wil jij ons team versterken? Dan hebben wij een perfecte opleidingsplaats 

te bieden in het upcoming Amsterdam-Noord. 

 

Wat ga je doen? 

● Je krijgt de leiding over onze online communicatie: twee websites, kanalen op Instagram, 

Facebook, Youtube, SEO en e-mailmarketing. 

● Dat betekent: beeld en tekst kiezen, bedenken en verzamelen, elke dag nieuwe items over de 

vetste optredens delen, plus communiceren met onze volgers. Wil je zelf vloggen of elke avond 

stories op feesten maken: doen! 

● Jij bent steeds op zoek naar slimme manieren zoals SEO en SEA om een groter publiek te 

bereiken. 

● Je organiseert en bezoekt borrels, congressen en beurzen om nieuwe contacten te leggen. 

● Je ontdekt kansen voor PR in de pers en op events en kopt deze trefzeker in. 

● Salesmateriaal zoals presentaties, flyers, visitekaartjes nodig? Draai jij je hand niet voor om! 

 

Wij geloven in steengoede begeleiding én echte zelfstandigheid. Voel hoe het is om volwaardig mee te 

draaien in een succesvol en vernieuwend bedrijf. Verbaas ons en jezelf! 

 

 



Wie ben jij? 

● Je doet een HBO of WO-opleiding op het gebied van media, communicatie of commercie. 

● Je bent sterk in het schrijven van wervende teksten. 

● Je snapt beeld helemaal, ervaring met Photoshop of videoediten is handig 

● Je bent zelfstandig, creatief en ondernemend. 

● Je bent representatief, praktisch en enthousiast. 

Over de stage 

● Meeloopstage. 

● Je werkt met het hele team, en wordt begeleid door de ervaren zakelijk leider. 

● Aanvang in overleg. 

● Stageperiode in overleg. 

● 4 of 5 dagen per week 

● Stagevergoeding € 200,- (4 dagen) of €250,- (5 dagen) per maand. 

● Reiskostenvergoeding 

 

Reageren kan tot 1 december 2018. 
 

Meer info? 

Hidde Kross, info@veejays.com, 020-6251019, www.veejays.com 

http://www.veejays.com/
http://www.veejays.com/

