STAGIAIR(E)
EVENT MANAGER
Streetmodels is het leukste hostess- en promotiebureau van Nederland, gevestigd in Haarlem.
Wij zijn op zoek naar een Stagiair(e) Event Manager om samen met het team de kwaliteit van onze projecten
nog verder te verhogen. Je wordt medeverantwoordelijk voor de uitvoering van onze projecten voor diverse
opdrachtgevers. Denk hierbij aan beurzen, roadshows, instore activatie en PR events.
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 toekomstige Event Managers!

WERKZAAMHEDEN
Je zorgt dat klantwensen worden omgezet naar (interne) briefings en daarnaast zorg je ervoor dat aan de
gestelde doelstellingen, budgetten en kwaliteitseisen wordt voldaan.
Je plant en brieft de Streetmodels voor projecten.
Je houd je bezig met de werving en selectie van nieuwe Streetmodels.
Je denkt mee aan het creatieve en logistieke proces van een project. Denk hierbij aan de kleding, drukwerk,
vervoer etc.
Je begeleid Streetmodels tijdens evenementen en projecten op locatie en beheert onze support telefoon.
Je denkt mee met het creëren van content voor onze social media kanalen Instagram, Facebook en LinkedIn.
Je biedt ondersteuning bij het opstellen van offertes, presentaties en de conceptionele voorbereidingen.

GEWENST PROFIEL
HBO- werk en denkniveau.
Stageperiode van minimaal 6 maanden.
Kennis van het MS-office pakket: Word en Excel.
Goede beheersing van de Nederlandse taal.
Je bent enthousiast, gedreven en flexibel en kan pragmatisch meedenken.
In het bezit zijn van een rijbewijs is een must.

WAT BIEDEN WIJ?
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
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