Stage: Social Media Marketing
TG ACADEMY
Salsa te Gusta
Stuur bij interesse je CV en een korte motivatiebrief naar:
Willemijn@salsategusta.nl
Hola! We zijn per direct op zoek naar een stagiair Social Media Marketing. Kies zelf waar jij op wilt
focussen; Content Production (video/fotografie), Advertising, Copywriting of kies een mix. In
overleg ontwerpen we jouw specifieke leertraject en formuleren we doelstellingen. Je krijgt directe
begeleiding van onze managers en gaat relevante werkervaring opdoen. Ontwikkel nu de skills die jij
straks nodig hebt voor jouw eerste baan.
Over Salsa te Gusta
Het bedrijf is ingericht in drie takken; 1. dansopleiding, 2. events, 3. community club.
Als sociale onderneming heeft StG de missie om mensen te verbinden op de dansvloer, en zo samen
volop te genieten van het leven. Zo is er een hechte community ontstaan waar dansen centraal staat
en vriendschappen ontstaan. Als dansers en levensgenieters stralen we veel positieve energie uit,
waarmee we een wezenlijke maatschappelijke impact maken. We bieden al jaren danslessen, events
en reizen aan op unieke locaties. Enkele partners zijn; Club Atelier, Odessa, MidWest, Chez Miné, Bar
Botanique, Adam Toren, Pacific, Taparia, Georgie's, Vrijland Festival, Melkweg in Amsterdam, Cuba en
Portugal.
Wat wij zoeken
Je volgt een HBO- of WO-opleiding in de richting van marketing / media / events / communicatie /
psychologie of iets soortgelijks; Je bent graag op de hoogte van de laatste social media trends en
geniet van een bruisend sociaal leven; Je kunt starten rond Januari/Februari 2023 en bent voor
minimaal 4 - 6 maanden beschikbaar, bij voorkeur 3 tot 5 dagen per week; Je bent intrinsiek
gemotiveerd om te leren en vindt het leuk 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 hebt zin om een waardevolle bijdrage te leveren voor onze social media
Affiniteit met Latin muziek/dans 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 focus kiezen
●
Afstemmen met ons management team
●
Bijdragen aan onze social media:
● Film- en fotomateriaal verzamelen
● Pakkende teksten schrijven
● Social media posts
Wat bieden wij jou:
●
Stagevergoeding (+ reiskosten in overleg)
●
Stagebegeleiding vanuit management
●
Teamwork gebaseerd op authenticiteit, vertrouwen en plezier
●
Flexibele werktijden
●
Werkplek bij op ons op kantoor, bij één van onze partners of vanuit huis
●
Energieke, gezellige en ondernemende bedrijfscultuur
●
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
●
Mogelijkheid om deel te nemen aan al onze activiteiten
●
Gelegenheid om danslessen te volgen en events bij te wonen
Bij voorbaat dank dat je overweegt bij ons team te komen!
We kijken ernaar uit je te ontmoeten.
Saludos,
Team Salsa te Gusta

