
  

Stage marketing 
Omschrijving stage 

Ben jij op zoek naar een stageplek voor 5/6 maanden met verantwoordelijkheden, 
uitdaging en waar je heel veel mag doen en kunt leren? Zijn marketing en social media 
jouw ding? Lees dan verder! 

We zijn op zoek naar een stagiair(e) die mee wil werken aan campagnes voor organisaties 
in de vrijetijds sector zoals Essential Festival, Dreamfields México en vele andere. 

Je komt terecht in een veelzijdig en jong team waar geen dag hetzelfde is. Het kantoor is 
gevestigd in Maastricht, dicht bij het treinstation. 

Wat ga je doen?  

Je werkt mee aan marketingcampagnes voor voornamelijk evenementen door jouw 
creativiteit de vrije loop te geven. Je werkzaamheden variëren van het bedenken van 
content tot het bedenken van een creatieve marketing strategieën. 

Wie zoeken wij?  

• Een gedreven, ondernemende en zelfstandige student; 
• Een creatieveling met (basis) kennis van Photoshop, Illustrator en Indesign; 
• Geen 9 tot 5 mentaliteit, werken in de avonduren en/of weekenden hoort bij de 

evenementenbranche; 
• Kennis van de Nederlandse én Engelse taal in woord en geschrift; 
• Goed gevoel voor het schrijven van teksten; 
• Je volgt een HBO opleiding die aansluit bij de stage (communicatie, marketing, 

commercieel management, people business management etc.). 

Wat bieden wij jou? 

• Een leuke, afwisselende en leerzame stage waarin je de opgedane kennis in de 
praktijk mag uitvoeren én je ideeën mag laten horen en uitvoeren; 

• Persoonlijke begeleiding; 
• Een marktconforme stagevergoeding; 
• Een uitdagende en creatieve leeromgeving met veel vrijheid; 
• Vrij-mi-bo’s! 

Hoe te solliciteren? 

Stuur een e-mail met daarin een enthousiaste motivatiebrief en CV naar 
info@kensonworldwide.com. Overtuig ons waarom we voor jou moeten kiezen en geef 
aan wat je graag wilt leren. Creativiteit in je motivatiebrief/CV worden natuurlijk zeer 
gewaardeerd, voorbeelden van projecten natuurlijk ook. 

Wat is KENSØN Marketing & PR? 

KENSØN Marketing & PR is een globale speler binnen de entertainment industrie en 
levert diensten als campagnes, analyses en onderzoek aan evenementenorganisaties, 
festivals, artiesten en andere sectoren binnen de vrijetijds sector. 

 


