SOCIAL MEDIA STAGIAIR (JONGERENTAK)
DANCE4LIFE
JONGEREN – CREATIEF – GOED DOEL – 32/40 UUR – AMSTERDAM
Wervende introtekst
Wil je stage lopen bij het leukste ‘goede doel’ van Nederland? Dance4Life biedt een social media en content
creatie.
OVER DANCE4LIFE
Wist je dat onveilige seks en seksueel geweld de snelst groeiende gezondheidsrisico’s zijn voor jongeren
wereldwijd? Dat wil Dance4Life veranderen. Vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam werken we aan een
internationaal lesprogramma, waardoor jongens en meisjes wereldwijd leren elkaar gelijkwaardig te
behandelen, ‘nee’ of juist ‘ja’ leren zeggen als het om seks gaat en dat ze zelfverzekerd genoeg zijn om
condooms of anticonceptie te gebruiken. Ook in Nederland werkt Dance4Life samen met jongeren en
partners om het lesprogramma wereldwijd tot een succes te maken. Kijk voor meer informatie: dance4life.nl
DIT GA JE DOEN
Wil je stage lopen bij het leukste goede doel van Nederland? Dance4Life zoekt jou voor een social media en
content stage. Samen met onze Content Creator creëer jij de tofste campagnes en content voor onze website
en social mediakanalen. Jij denkt actief mee over nieuwe kansen om onze doelgroep te bereiken en
inspireren, waaronder jongeren van 12 tot 16 jaar! We willen gráág dat je je laat horen, met toffe ideeën komt
en initiatief toont. Zo werk jij samen met ons aan een toekomst waarin jongeren wereldwijd in staat zijn
gezonde keuzes kunnen maken.
WERKZAAMHEDEN

Je bedenkt en creëert leuke en aansprekende content voor onze socials en website.

Je zorgt voor zoveel mogelijk interactie met onze doelgroep.

Je plaatst op basis van een bestaande content planning zelfstandig content op onze kanalen.

Je levert creatieve input tijdens brainstormsessies en meetings; zoals nieuwe ideeën voor de website,
content, video, social mediakanalen, enz.

Je maakt social media rapportages aan de hand van een online meettool.

Je ondersteunt onze office manager bij de wekelijkse office werkzaamheden.
JOUW PROFIEL

Je bent enthousiast, representatief en sociaal.

Je bent creatief en vindt het leuk om content te bedenken.

Je snapt hoe Instagram en Facebook werken en hoe we de nieuwste features als polls en gifjes kunnen
inzetten.

Je hebt interesse in jongerenmarketing.

Je hebt lef: je durft bijvoorbeeld zelfstandig content te maken met onze doelgroep.

Je weet hoe je (korte) video’s kunt maken (met een telefoon) en je kan deze monteren.

Je schrijft foutloos Nederlands.

Je volgt een opleiding op het gebied van multimedia, communicatie, journalistiek of design.

Als je de basis kent van Photoshop, Première Pro en/of Indesign is dat erg fijn (maar niet noodzakelijk).

In het bezit zijn van een rijbewijs is een pré.
WAT WIJ BIEDEN

Een meewerkstage van 32/40 uur per week vanaf januari 2019 tot juni/juli 2019. (Natuurlijk mag je ook
alvast reageren als je deze leuke stageplek ziet zitten vanaf september 2019!!)

Een jonge, inspirerende en leerrijke werkomgeving, waarin je samen met o.a. andere stagiaires een
dynamisch team vormt.

Veel ruimte voor eigen inbreng, verantwoordelijkheid en creativiteit.





Iedere dag een lekkere lunch en prachtige werkplek in hartje Amsterdam
De kans om een internationale organisatie van binnenuit te leren kennen.
Een stagevergoeding van €300,- per maand (op basis van 40 uur).

ENTHOUSIAST?
Stuur z.s.m. een e-mail met je motivatie en CV naar Hadewich Rieff via Hadewich@dance4life.com. Heb je
vragen? Mail ons of bel naar: 020 521 66 55 en vraag naar het scholenteam.

