Ben jij het creatieve wonder dat alle do’s en don’ts van social media kent? Ben je creatief,
grafisch onderlegd en kun je goed denken in concepten? Dan zijn we op zoek naar jou!

Stagiair Social Media
WTC Expo heeft ruimte voor een stagiair die zich bezig gaat houden met de Social Media strategieën
en content van alle eigen producties. Denk aan de beurzen Caravana, Boot Holland, Vrouw!, Oh My
Day en BCDN.
Waar kom je te zitten:
Je komt terecht in een jong team. We geven je graag de ruimte en helpen je het beste uit jezelf te
halen. Je werkt nauw samen met de verschillende beursmanagers.
Dit vragen wij van jou:
- HBO opleiding in de richting Interactieve media, Communicatie & Multimedia Design
- Derde- of vierdejaars student
- Affiniteit met evenementen
- Je bent handig met beeldbewerking en hebt oog voor mooi beeld
- Foutloos Nederlands schrijven en een vlotte schrijfstijl
- Geen 9-tot-5 mentaliteit; hard kunnen en willen werken
- Je hebt affiniteit met internet, CMS-systemen en Social Media
- Woonachtig in omgeving Leeuwarden
- Beschikbaar voor de periode september t/m maart
Dit bieden wij:
- Een leerzame stage met veel verantwoordelijkheid; geen koffie-zet-stage
- Een stage waarbij je veel vrijheid krijgt om je eigen ideeën aan te dragen en uit te werken
Dit doe je onder andere tijdens de stage:
- Helpen opzetten, vormgeven en uitrollen van de contentstrategie van de diverse beurzen
- Eigen content creëren
- Het beheren van Social Media voor- tijdens- en na de beurs
- meedraaien in het organisatieproces van een beurs
WT C Expo
WTC Expo is het grootste evenementencomplex van Noord Nederland en biedt een schitterend
podium voor publieke en zakelijke evenementen. Grote publieks- en vakbeurzen, concerten, en
congressen trekken jaarlijks honderdduizenden nationale en internationale bezoekers. Naast de
eigen producties vinden er talrijke verhuurevenementen plaats, georganiseerd door externe
partijen. WTC Expo heeft volop allure en biedt onbegrensde mogelijkheden.

Voor meer informatie over de stage kun je contact opnemen met Anouk Kuperus via 058 2941500.
Je motivatie en CV kun je sturen naar a.kuperus@wtcexpo.nl

