
Wij vragen:

 +  Ondersteunen 
projectmanager

 +  Op locatie (o.a. assistentie bij draaidagen 
opnames en eventdagen) 

 +  Contact met het collectief

 +  Administratief werk

 +Creatief meedenken

BEE Agency zoekt een enthousiaste productiestagiaire 
voor (online) events, video & campagnes!

 +Stuur je CV + motivatie naar saskia@bee-agency.nl 

 +Wij nodigen drie mensen uit voor een gesprek

 +We maken een keuze

 +Wie weet werken we binnenkort samen! 

 +Hebt veel energie en bent nieuwsgierig

 +Werkt graag samen

 +Bent niet bang voor een beetje productiestress

 +Bent representatief en klantgericht

 +Houdt van regelen en organiseren

 +  Bent ongeveer 5 maanden fulltime (32 – 40 uur) 
beschikbaar vanaf januari 2021

 +Hebt een rijbewijs 

 +Beheerst Ms Office en bent handig online

 +  Komt graag naar ons gezellige kantoor in Naarden-Vesting, 
maar werkt soms ook thuis

 +We willen nuttig zijn

 +  We helpen merken en organisaties bij 
de communicatie met hun doelgroep

 +We maken evenementen, video en campagnes

 +  Dat doen we met een team van leuke en goede 
mensen die in- en uitvliegen om mooie dingen 
te maken

 +Met liefde voor de kwaliteit van het product

 +Met interesse in de ander en zorg voor elkaar

 +  Waarbij iedereen zich verantwoordelijk voelt 
voor het geheel

 +Met onze klant als koningin …

Greep uit de klanten:
Mozilla

Erasmus Universiteit Rotterdam
Jostiband / TOPdesk / NOS / Robeco

 +HBO+ werk en denkniveau

 +  Een opleiding op het gebied journalistiek, event 
management, media en of communicatie 

 +Goede communicatieve vaardigheden

 +Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

 + Een enthousiaste referentie

 +  Samenwerken met een team van enthousiaste  
en professionele makers

 + Een stagevergoeding van 450,- bruto per maand

 +Reiskostenvergoeding

 + Een netwerk van leuke klanten en partners

 + Indien nodig een laptop tijdens de periode van je stage 

Werkzaamheden:Jij:

Wie zijn wij:

Wij bieden:

Hoe werkt het?

BEE Agency, a small agency for big things 

meer informatie:  bee-agency.nl

BEE-Agency 
Events + Video + Campagnes


