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 S T A G I A I R ( E )
C O N T E N T  C R E A T O R

 Streetmodels is het leukste hostess- en promotiebureau van Nederland, gevestigd in Haarlem. 
Wij zijn op zoek naar een Stagiair(e) Content Creator om samen met ons de leukste content te creëren.  
Jij krijgt de vrijheid om content te bedenken, te maken en te publiceren en zal hierdoor medeverantwoordelijk zijn
voor onze social media kanalen: Instagram, Facebook en LinkedIn.
 
Samen met ons moederbedrijf Styles Concepts, een full service brand activation bureau, zorgen wij ervoor dat
verschillende A-merken en multinationals op ludieke manieren worden gepresenteerd en 'geactiveerd'. Bij ons
draait alles om merkbeleving en interactie. Kortom de ideale stageplek voor visual storytellers!

Je beheert de social media kanalen van Streetmodels, Styles Concepts en Pop-up Brandstores.
Je bedenkt nieuwe content en voert dit zelfstandig uit. Denk hierbij aan images, video, tekst en pers- en
blogberichten.
Je gaat aan de slag met analyseren. Je maakt analyses van marketingcampagnes, de PR resultaten, de social
media performance en de concurrentie. 
Je publiceert content door middel van een planning en houd dit bij.   
Je zorgt voor de still fotografie van de PR samples.
Daarnaast heb je een actieve houding wat betreft het aandragen van nieuwe creatieve inzichten, trends en
ontwikkelingen.

HBO- werk en denkniveau.
Stageperiode van minimaal 6 maanden.
Ervaring met Photoshop en/of Indesign en fotograferen is een must.
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal inclusief het schrijven van teksten. 
Je bent een creatieve denker, leergierig, flexibel, zelfstandig en stressbestendig.
In het bezit zijn van een rijbewijs is een must. 

 

Werkzaam binnen een creatief, jong en informeel team.
Productionele ervaring binnen de evenementen branche. 
Een enthousiaste en vrije werkomgeving.

 
 
Interesse? Stuur een e-mail met een korte motivatie + CV naar streetmodels@streetmodels.nl 
 

W E R K Z A A M H E D E N
 

G E W E N S T  P R O F I E L
 

W A T  B I E D E N  W I J ?
 


