Salsa te Gusta
Stage: Media & Communicatie
Stuur bij interesse je CV en motivatiebrief naar:
sascha@salsategusta.nl
Hola!
We zijn per direct op zoek naar een Stagiair Media & Communicatie om Salsa te Gusta online te
onderscheiden en daarbij onze General Manager te ondersteunen in taken omtrent marketing, media
en communicatie.
Over Salsa te Gusta
Als sociale onderneming heeft StG als missie om mensen te verbinden op de dansvloer, en zo samen
volop te genieten van het leven. StG is uitgegroeid tot hechte community waarin dansen centraal staat
en vriendschappen ontstaan. Als dansers en levensgenieters stralen we veel positieve energie uit,
waarmee we een wezenlijke maatschappelijke impact maken. StG biedt het hele jaar door danslessen,
events en reizen aan op unieke locaties, zoals; Bar Botanique, Adam toren, Pacific, Club Atelier,
Taperia, MidWest, Vrijland Festival, Melkweg, DOK, Fiesta Macumba in Amsterdam, Leiden, Cuba en
Kroatië.
Wat wij zoeken
Je volgt een HBO- of WO opleiding in de richting van marketing / media / events / communicatie /
psychologie; Je bent tussen tussen de 20 - 30 jaar en gaat goed op een bruisend sociaal leven; Je bent
vanaf september 2020 voor minimaal 3 maanden beschikbaar, bij voorkeur 2 tot 4 dagen per week; Je
werkt gestructureerd, zelfstandig en je hebt goede schriftelijke vaardigheden; Je hebt zin om dagelijks
te sparren met collega's en creatieve ideeën in de praktijk te brengen.
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Je bent bruisend, energiek en neemt graag initiatief
Je bent proactief en denkt in creatieve oplossingen
Je bent communicatief sterk en flexibel in sociaal contact
Je kunt anticiperen en flexibel werken in onverwachte omstandigheden
Jij levert een waardevolle bijdrage om onze social media kanalen te laten vlammen
Affiniteit met Latin muziek/dans is een pré
Beheersing Nederlands, Engels en Spaans is een pré
Affiniteit en ervaring met grafische vormgeving is een pré
Affiniteit en ervaring met het maken van filmpjes is een pré

Taken en Verantwoordelijkheden:
●
In overleg een eigen project kiezen en uitvoeren
○ bijvoorbeeld merchandise ontwikkelen / website vernieuwen
●
Dagelijkse terugkoppeling aan het management team
●
Co-hosting lesavonden en paraat staan op events
●
Bijdragen aan onze social media-strategie
○ Film en foto materiaal verzamelen op dansavonden.
○ Pakkende teksten schrijven
○ Social media posts inplannen
○ promotieactiviteiten online & offline
○ brand awareness & partnerships met influencers helpen opbouwen
○ Als Content Creator heb je een redelijk goed beeld van SEO en ben je
gemotiveerd om je hierin te ontwikkelen.
Wat Salsa te Gusta jou biedt!
●
Teamwork gebaseerd op authenticiteit, vertrouwen en vreugde
●
Flexibele werktijden en werken op toffe flexplekken of thuis
●
Stagebegeleiding vanuit management
●
Jonge, gezellige bedrijfscultuur
●
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
●
Centraal onderdeel worden van een levendige community
●
De gelegenheid om al onze danslessen te volgen

