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SALES PROMOTOR

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.

VOOR PREMIUM TONIC MERK
NEDERLAND

Samen met ons moederbedrijf Styles Concepts, een full service brand activation bureau, zorgen wij ervoor dat

Ben jij commercieel gedreven, heb je affiniteit met horeca, bar scene én vind je het leuk om een
verschillende A-merken en multinationals op ludieke manieren worden gepresenteerd en 'geactiveerd'. Bij ons
mooi product te promoten? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zoeken in Oktober/ November een
draait alles om merkbeleving en interactie. Kortom de ideale stageplek voor toekomstige Event Managers!
flexibele. enthousiaste brand ambassador die verschillende zelfstandig opererende slijterijen
bezoekt.
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Je denkt mee aan het creatieve en logistieke proces van een project. Denk hierbij aan de kleding, drukwerk,
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Je denkt mee met het creëren van content voor onze social media kanalen Instagram, Facebook en LinkedIn.
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Enthousiast, sociaal en commercieel ingesteld.
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Het gaat om een pilot.
In het bezit zijn van een rijbewijs is een must.
De opdracht wordt verlengd indien dit positief verloopt.
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Uitgebreide sales- en producttrainingen door onze klant/opdrachtgever.
Een enthousiaste en vrije werkomgeving.

STREETMODELS

Streetmodels is het leukste promotiebureau van Nederland. Wij werken voor de meest
Interesse? Stuur een e-mail met een korte motivatie + CV naar streetmodels@streetmodels.nl
uiteenlopende merken op evenementen, beurzen, festivals, in winkelcentra en pop-up stores.
Streetmodels heeft een uniek bestand van jongens, meiden, mannen en vrouwen die het leuk
vinden om voor merken te werken. Op basis van hun interesse en vaardigheden selecteren en
trainen we brandteams voor merken en campagnes.
Ben je geïnteresseerd in deze functie, reageer dan door jouw cv en motivatie te mailen naar
streetmodels@streetmodels.nl !
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