
	  
	  

 
Wij zijn op zoek naar een social media marketing stagiair(e) die ons team komt 
versterken! 
 
Waar jij als stagiair(e) aan moet voldoen: 
Je denkt out-of-the-box en bent op de hoogte van de laatste trends online. Weet jij hoe we de 
doelgroep bereiken en de aandacht online vast blijven houden? En ben je super creatief? Dan 
is dit de stage die je zoekt! 
 
Functie eisen: 
* Je zit bomvol ideeën en hebt affiniteit met de entertainment & muziekindustrie.  
* Je bent super handig met social medai, CMS en SEO 
* Je kan fotoshoppen en beschikt over geschikte software 
* Je bedenkt en schrijft vol enthousiasme content 
* Je bent toegewijd en positief ingesteld 
* Je bent creatief en denkt in oplossingen/spin in het web 
* Je bent flexibel en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit 
* Je bent woonachtig in regio Tilburg 
* Je spreekt en schrijft de Nederlandse vloeiend 
* Je bent dienstverlenend en betrouwbaar 
* Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken 
 
Functieomschrijving: 
Als social media marketing stagiair(e) ben jij het aanspreekpunt voor leidinggevenden en de 
artiesten van GoudRocc Entertaiment en relaties zoals label en boekers. 
* Je denkt mee over creatieve content en kan het ook maken en digitaal uitzetten 
* Je kan artworks maken 
* Je zet in overleg campagnes op 
* Je helpt artiesten met het versterken van hun sociale media. 
Kortom, een zeer leerzame stage in een jong en enthousiast team. 
 
Periode: 
Per direct voor minimaal 4 dagen in de week voor een periode van minimaal 5 maanden. 
 
Locatie GoudRocc Entertainment: 
Ons kantoor is gevestigd in Tilburg 
 
GoudRocc Entertaiment biedt jou… 
Een stage waarbij uitdaging en dynamiek centraal staat. We bieden je enthousiaste, energieke 
collega’s en goede begeleiding. 
Is dit de perfecte job voor jou? Stuur dan je motivatie naar info@goudrocc.com 
 
	  


