EMboost is een relatie- en eventmarketingbureau met meer dan 25 jaar ervaring in de
organisatie van evenementen in binnen- en buitenland. Dagelijks helpen we onze
opdrachtgevers hun sales-, marketing- en communicatiedoelstellingen te behalen door
zakelijke relaties, salesresultaten en imago’s van bedrijven, afdelingen of p roducten te
BOOSTEN. Ter ondersteuning van de afdeling Eventmarketing en Hospitality zijn wij
per september 2021 op zoek naar een:

Stagiair Events
(m/v)
De werkzaamheden lopen uiteen van het meedenken over en opstellen van
eventvoorstellen tot het ontwikkelen van communicatiemiddelen en contact met
leveranciers. Het onderwerp van een eventuele stageopdracht wordt in overleg
bepaald, maar kan zich richten op alle aspecten van de communicatie en
eventorganisatie.
Jouw profiel:
• Je volgt een HBO-opleiding op het gebied van Communicatie, Eventmanagement of
een andere relevante richting;
• Je bent minimaal vier werkdagen per week beschikbaar om mee te draaien binnen de
organisatie;
• Je bent sterk in de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschri ft;
• Je bent enthousiast, gemotiveerd en leergierig;
• Je hebt een flinke dosis energie en humor;
• Je bent een teamplayer met flexibiliteit in het aanpakken van projecten;
• Je denkt graag creatief mee over nieuwe plannen;
• Kennis van het Adobe-pakket is een pre.
We werken vanuit Hendrik-Ido-Ambacht (of op dit moment deels vanuit huis) en zijn
een enthousiaste team met een Rotterdamse mentaliteit. Wij zijn praktisch en
pragmatisch ingesteld en houden van aanpakken! EMboost is dynamisch bedrijf met
collega’s die er voor willen gaan en het beste met de klant voor hebben. Wij werken
met korte en directe lijnen voor een grote diversiteit aan klanten, van A-merken tot
MKB.
Herken jij jezelf hierin? Dan horen we graag van je! Stuur een e -mail met je cv naar
info@emboost.nl en vertel of laat ons zien hoe jij EMboost én onze klanten een extra
boost gaat geven!
Voor vragen over de stage kun je contact opnemen met Arlette Bénard, Tel. 078 - 620
1563.
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