
  

Stagiaire: content creator  

Styles Concepts en Streetmodels zijn opzoek naar content creator stagiaire per september. 

Styles Concepts is een full service brand activation bureau en zorgen ervoor dat verschillende 

A-merken en multinationals op ludieke manieren worden gepresenteerd en ‘geactiveerd’. Bij 

ons draait alles om merkbeleving en interactie. Streetmodels is een bedrijfsonderdeel van 

Styles Concepts en verzocht brandteams en promotie personeel voor diverse A-merken.  

Wij zijn op zoek naar een content creator om video’s te maken van onze activaties en de 

social media pagina’s te onderhouden. Je krijgt als stagiaire alle vrijheid om samen met 

verschillende schakels binnen het bedrijf de vetste content te maken!  Denk hierbij aan 

Instagram, Facebook, maar ook de zakelijke markt LinkedIn. Hierbij zal je content bedenken, 

creëren en publiceren. Je zal verantwoordelijk zijn voor het gehele proces.  

Werkzaamheden 

 Fotograferen van activaties 

 Filmen en monteren van bedrijfsvideo’s  

 Opstellen en bijhouden van de content kalender 

 Social media post maken, schrijven en online zetten 

 Analyseren van marketingcampagnes, de PR-resultaten, de social performance en 

de concurrentie. 

 Actief aandragen van nieuwe creatieve inzichten, trends en ontwikkelingen 

Gewenst profiel 

 Beschikbaar per september tot en met januari 2019 

 HBO werk- en denkniveau 

 Ervaring met video montage op Adobe première pro of Final cut pro 

 Ervaring met filmen met professionele apparatuur 

 Ervaring met Photoshop  en/of Indesign  

 Ervaring met fotografie met professionele apparatuur 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal 

 Zelfstandig, creatief, leergierig, flexibel en stressbestendig 

 Bij voorkeur in het bezit zijn van rijbewijs B 

 Bij voorkeur media of marketing student  

Wat bieden wij 

 Benodigde apparatuur (Panasonic G80 met 14-42mm lens en Zhiyun Gimbal V2) 

 Vrijheid voor creativiteit en zelfstandigheid 

 Creatief en informeel team  

 Productionele ervaring binnen de evenementenbranche 

 Een enthousiaste en vrije werkomgeving 

 

Interesse? Stuur een mail met cv en een korte motivatie naar: eline@streetmodels.nl 
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