STAGE: PR & MARKETING BIJ ONTWERP STUDIO SAMIRA BOON
WAT
Wil jij het verschil maken, meedenken op strategisch niveau, nieuwe campagnes bedenken en dat in diverse media uitrollen? Dan
komen wij graag met jou in contact. Wij bieden je een uitdagende stage, waarin je in korte tijd veel leert over alle aspecten m.b.t.
marketing & communicatie op lokaal & internationaal gebied, design en ondernemerschap.
WAAR
Studio Samira Boon, gevestigd in Amsterdam, is een designstudio waar 3D & interactieve textielen worden ontwikkeld en toegepast
op zowel product niveau als architectonische schaal. De producten van Samira Boon worden wereldwijd verkocht in museum en
design winkels in Azië, de Verenigde Staten en Europa. De 3D en smart textiles worden in opdracht en samenwerking met architecten in interieurs toegepast, o.a. in het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank en Schiphol luchthaven.
WERKZAAMHEDEN
Als stagiair werk je pro-actief mee aan:
•
concept ontwikkeling van nieuwe campagnes & communicatiemateriaal
•
meedenken en -werken aan de online strategie (social media)
•
online verkoop & websites updates
•
ontwerpen project & lookbooks, presentaties en exposities
•
maken beeldmateriaal, video’s en andere media uitingen
•
ondersteuning fotografie
BEN JIJ IN BEZIT VAN ONDERSTAANDE KWALITEITEN
•
ambitieus & initiatiefrijk
•
zelfstandig & internationaal georiënteerd
•
affiniteit met kunst, textiel, architectuur en/of design
•
HBO of WO student met communicatie / media skills
WAT BIEDEN WIJ
•
informele sfeer in mooi atelier
•
contract met opdrachtgevers, opbouwen van netwerk
•
ruimte voor eigen ideeën
PERIODE
In overleg 2 tot 5 maanden.
BEN JE GEINTERESSEERD?
Stuur direct je korte motivatie en CV naar : info@samiraboon.com
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