Mojo Concerts B.V. is marktleider op het gebied van concert- en evenementenorganisatie en programmering.
Naast concerten van grootheden als de Red Hot Chili Peppers, Madonna en U2 organiseert Mojo Concerts ook
een toonaangevende festivals waaronder het North Sea Jazz Festival en A Campingflight to Lowlands Paradise.
De communicatieafdeling van Mojo Concerts houdt zich bezig met het gehele marketing & communicatie-traject
ten behoeve van alle concerten, met als doel de evenementen op de juiste manier te positioneren in de markt
en de kaartverkoop te ondersteunen en stimuleren. De website www.livenation.nl en de bijbehorende online
nieuwsbrieven zijn enkele van de vele marketinginstrumenten die Mojo Concerts inzet ter promotie van
concerten en festivals.
Wij zijn voor de periode oktober 2012 t/m januari 2013 op zoek naar een

STAGIAIR COMMUNICATIE (met online affiniteit)
Het betreft een meeloopstage waarin je ervaring kan opdoen in het onderhouden van websites en webcare.
Belangrijke taak is het contact met de bezoekers d.m.v. het beheren van de vragen inbox. Op basis van deze
vragen beoordeel je welke informatie mist in de FAQ (veelgestelde vragen) en op onze website. Ook vragen wij
je actief mee te denken over de invulling van onze websites en te bekijken aan welke informatie de bezoeker
van onze websites behoefte heeft. Daarnaast ondersteun je de online communicatiemedewerker bij het
bijhouden van online content op de websites en het versturen van mailings. Ook kan je gevraagd worden om
concerten d.m.v. vrije publiciteit online en op sociale netwerksites te promoten.
Het takenpakket in vogelvlucht:
Beheren van de vragen inbox, het signaleren van structurele problemen en actief advies uitbrengen
over informatie die mist op de website en in de FAQ;
Redactionele taken zoals het schrijven en redigeren van nieuwsberichten en biografieën;
Helpende hand bieden bij het schrijven, opmaken en versturen van de wekelijkse mailings;
Opzetten en afhandelen van winacties via mailings, website, Twitter en Facebook;
Bijhouden van de Live Nation Twitter en Facebook en bekijken welke mogelijkheden hier zijn om onze
evenementen onder de aandacht te brengen;
Het analyseren van webrapporten en signaleren van trends in onze webcijfers;
Schrijven van nieuwsitems en het aanvullen van de Mojo tijdlijn op www.mojo.nl;
Monitoren van blogs en posts op sites en communities ter promotie van concerten en events;
Meedenken over nieuwe manieren om onze evenementen online te promoten.
Profiel stagiaire:
Student HBO/Universiteit (bij voorkeur nieuwe media, communicatie);
Goede communicatieve vaardigheden;
Zeer goede kennis van Nederlands en Engels (zowel mondeling als schriftelijk);
Affiniteit met nieuwe media;
Beschikken over een vlotte pen;
Leergierig, vinding- en initiatiefrijk, wereldwijs en gevoel voor humor;
Zelfstandig kunnen werken;
Brede muzikale interesse is een must.
Reageren?
Spreekt deze stage je aan en wil je reageren? Stuur dan je CV en motivatie voor vrijdag 18 mei 2012 per email naar stage@mojo.nl, onder vermelding van “Stage Nieuwe Media”. Voor nadere informatie of vragen
mail je naar dit adres, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.
Overige info
Het betreft een fulltime stageplaats vanaf oktober 2012 in overleg kan er gedeeltelijk in parttime stage worden
gelopen. Mojo biedt een stagevergoeding, reiskosten worden vergoed.
www.mojo.nl
www.livenation.nl

