Vacature stagiair(e) communicatie (HBO)
Het TT Festival is vanaf februari 2022 (t/m juni) op zoek naar een meewerkende 3e jaars HBO student die ons
versterkt in de communicatie voor 32-36 uur per week.
Over het TT Festival
Het TT Festival is dé perfecte mix van muziek, ronkende motoren en de geur van brandend rubber. Met zo’n
300.000 bezoekers per jaar is het TT Festival het grootste gratis festival van het noorden. De 48e editie vindt
plaats van zaterdag 18 t/m zondag 26 juni 2022. Negen dagen lang staat de hoofdstad van Drenthe in het teken
van de TT met o.a. een grote kermis, culturele activiteiten, een groot en gevarieerd aanbod aan livemuziek en
‘Action on Wheels’. Oftewel: Motorstunts, -races, karts en nog veel meer!
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Schrijven en bewaken van een contentplanning voor o.a. onze sociale media en website.
Het plaatsen van toffe content op onze sociale media en website.
Bedenken en uitwerken van concepten voor onze offline media (flyers, posters, etc.).
Signaleren en adequaat afhandelen van interactie op onze online kanalen.
Analyseren van onze online media, waaronder Google Analytics en Facebook Ads.
Het plaatsen van advertenties via o.a. Facebook Ads.
Inzichtelijk maken van je eigen doelgroep om zo de fans van het TT Festival nog beter te kunnen
bedienen.
Het doen van verkennend onderzoek.

Wat verwachten wij van jou?
•
•
•
•

Je bent enthousiast, ambitieus en leergierig.
Je hebt een meehelpende, hands-on mentaliteit.
Je bent sociaal en niet bang om je mening te geven.
Je bent kritisch op je eigen werk maar vooral ook op dat van een ander.

Wat kun je van ons verwachten?
•
•
•

•

Je komt te werken in een gezellig en enthousiast team.
Wij bieden je een dynamische en leerrijke omgeving met een informele werksfeer.
Je krijgt de ruimte om jezelf te ontwikkelen en een hoop te leren (en wij leren ook graag van jou!).
Een stagevergoeding passend bij je inzet en ervaring.

Looptijd en informatie
•
•
•

Je stageperiode loopt van februari t/m juni 2022.
Je loopt gemiddeld 32-36 uur per week stage.
Ons kantoor (en dus jouw mogelijke werkplek) is gevestigd in het centrum van Assen.

Kom jij ons team versterken?
Heb jij interesse? Solliciteer dan direct! Stuur je sollicitatie inclusief cv naar tamara@ttfestival.nl. De uiterste
datum om te solliciteren op deze vacature is maandag 29 november 2021. Heb je vragen? Neem dan contact
op met Tamara Boor (hoofd productie en communicatie): 06-28120850.

