Per direct zijn wij op zoek naar een:
Stagiair(e) Communicatie en Multimedia Design
Eindhoven Film Festival (EFF) is een internationaal festival voor onafhankelijke film in Eindhoven. Van 28 november t/m 2 december 2018
vindt de 8e editie plaats op verschillende locaties in de binnenstad
en op Strijp-S.
In een wereld die zich in rap tempo ontwikkelt, vinden we het
belangrijk om mee te bewegen. Als festival stimuleren we innovatieve
producties die verder kijken dan de gebaande paden binnen de filmindustrie. EFF is een plek waar geëxperimenteerd mag worden en waar we,
samen met het publiek en de makers, het maken, vertonen en beleven
van film opnieuw kunnen vormgeven.
Wil jij een structurele bijdrage leveren aan de ontwikkeling
van de filmcultuur in Eindhoven en samen met ons een fantastisch
EFF neerzetten? Meld je dan nu aan!
Waar we je hulp goed bij kunnen gebruiken:
• Samen met collega’s bedenk je (ludieke) acties om aandacht te
genereren voor het festival.
• Je draagt ideeën aan voor de online en offline promotie van het
festival en assisteert bij de realisatie hiervan.
• Je gaat content verzamelen én maken voor promotionele doeleinden.
• Je houdt onze social media kanalen en website up-to-date.
• Je helpt mee met de vormgeving en uitwerking van de aankleding
op onze festivallocaties.
• Je ondersteunt bij kleine drukwerkopdrachten zoals campagnemateriaal.
• Je ondersteunt bij algemene marketing en communicatie-zaken.
• Je draagt niet alleen in aanloop naar, maar ook tijdens het festival
graag een steentje bij.

Je herkent je jezelf in de volgende omschrijving:
• Je volgt een HBO-opleiding op het gebied van (online) Marketing
en Communicatie, Advertising of Multimedia Design.
• Je hebt affiniteit met EFF en/of (onafhankelijke) films.
• Je hebt goede Nederlandse en Engelse spreek- en schrijfvaardigheid.
• Je bent geïnteresseerd in nieuwe media.
• Je bent ondernemend, zelfstandig, nauwkeurig, stressbestendig
en creatief.
• Je kunt goed werken met Adobe Photoshop en Indesign.
• Woonachtig in Brabant is een pre.
• Ervaring met het editen van filmpjes is een pre.
Stageperiode:
De stage Communicatie en Multimedia Design is doorlopend en kan
in overleg met de stagiair bepaald worden. Het betreft een stage
van minimaal 20 uur per week.
Interesse?
Lijkt het jou wat om een bijdrage te leveren aan de verrijking van
de filmcultuur in Brabant en aan de realisatie van de 8e editie van
Eindhoven Film Festival? Stuur dan zo spoedig mogelijk je motivatie en
cv naar ylja@broet.nl o.v.v. ‘Stage Communicatie en Multimedia Design’.
Neem voor vragen gerust contact met ons op. We kijken uit naar je reactie!

