HDD GROUP ZOEKT EEN

STAGIAIR(E) MULTIMEDIA & CONTENT
40 UUR PER WEEK, WAARONDER THUISWERKEN
Als stagiair(e) bij HDD GROUP, één van ‘s werelds grootste fitness communities, ga je meedenken
en vormgeven aan creatieve content voor onze websites, social media en live (online) evenementen.
Hier krijg je een leuke en memorabele stageperiode voor terug! Kom maar op, laat je creativiteit de
vrije loop! Jij mag al je skills op het gebied van content creatie bij ons komen uitproberen. Schrijf een
blog, leg een succesverhaal vast, stel een storyboard voor de productie van een vette event trailer
samen, richt een podcast studio in en ga zo maar door! Alles draait om het inspireren van mensen!
Een paar vaste taken en verantwoordelijkheden zijn er ook. Zo maak je onze mailings op in
MailChimp, werk je de websites bij in WordPress en voer jij je eigen stageopdracht(en) uit.
Videoproducties mag je van storyboard tot montage helemaal zelf regisseren, want je bent
natuurlijk handig met camera’s en programma’s als Adobe Premiere Pro. Verder ondersteun je de
marketingafdeling met uiteenlopende visuele en schriftelijke werkzaamheden. Een dag is dus nooit
saai en de tijd vliegt voorbij!
Wie is onze ideale kandidaat?
•
Een derde- of vierdejaars HBO student
•
Richting International Event, Music & Entertainment
•
Innovatief met een enorme dosis aan creativiteit
•
Een content kunstenaar, in woord en beeld
•
Inlevingsvermogen in verschillende doelgroepen
•
Proactief en scherp op de tijd (planning)
•
Handig met camera’s en Adobe Premiere Pro
Over ons bedrijf:
HDD GROUP maakt fitness professionals succesvol én zorgt ervoor dat fitness nóg leuker wordt
gemaakt voor consumenten, door hoogwaardige concepten en producten aan te bieden op het
gebied van group fitness, indoor cycling, functional training en personal training. HDD GROUP
is de exclusieve distributeur in de Benelux van zeer succesvolle en bekende fitnessmerken, zoals:
Les Mills, FunXtion, Pink Boxing & Cross Boxing, Escape Fitness, BODY BIKE en Studion.
Wat hebben wij te bieden?
Look no further! Grijp deze kans om in de open en informele bedrijfscultuur van HDD GROUP stage
te lopen! Je (stage)familie bestaat uit een gepassioneerd, sportief en vrij jong team dat doel- en
resultaatgericht werkt. Ook nu thuiswerken de norm is, creëren we een leuke digitale werksfeer. Je
ontvangt een onkostenvergoeding tijdens je stageperiode. Verder staan wij er als leerbedrijf ook om
bekend dat je aan al onze gave personeelsuitjes (indien mogelijk) mag deelnemen.
Heb jij frisse ideeën, een beetje lef en de drive om mensen te inspireren? Dan is deze stage écht iets
voor jou! Stuur je motivatiebrief met cv naar vacatures@hddgroup.com en wie weet nodigen wij jou
uit voor een kennismakingsgesprek! Vragen? Bel naar de afdeling HR op +31(0)416 33 43 15.

