
VACATURE

STAGE – PR/COMMUNICATIE
 
OVER VICE
VICE (www.vice.com) is een van de snelst groeiende jonge mediamerken ter wereld. Het bestaat uit een verzameling van 
fanatieke, jonge en creatieve schrijvers, art directors, fotografen en regisseurs, die actief zijn in de productie en distributie van 
tijdschriften, websites, IPTV, entertainmentprogrammering, films, dvd’s, boeken, events en muziek.

PR & COMMUNICATIE STAGE
VICE heeft ruimte voor een proactieve, hardwerkende en leergierige pers en communicatie stagiair, die ons zal ondersteunen in de 
voortdurende aanwezigheid van VICE in de media en een belangrijke schakel zal zijn tussen de marketing- en de communicatie-
strategieën van onze verschillende klanten. 

Ben jij altijd op de hoogte van de nieuwste media ontwikkelingen en ben je gepassioneerd over muziek, technologie of schattige 
katjes? Ben jij die hands-on-VICE-liefhebbend persoon die deel uit zal maken van onze marketing en communicatie team? Mis-
schien ben jij dan degene die wij zoeken!

Kandidaten moeten beschikbaar voor een periode van minimaal 5 maanden.

GEWENSTE KWALIFICATIES:
Wij zijn op zoek naar studenten met een opleiding in de richting van communicatie, public relations of journalistiek. Kandidaten 
moeten beschikken over uitstekende schriftelijke en sterke communicatieve vaardigheden en het vermogen om te multi-tasken. 
De voorkeur zal worden gegeven aan kandidaten met eerdere PR ervaring.

Samenvatting: Je zult publicitaire, administratieve en organisatorische ondersteuning bieden aan de marketing en communica-
tieafdeling doormiddel van het uitvoeren van de hieronder genoemde taken:

TAKEN:
• Meewerken aan de verbetering van de zichtbaarheid van VICE en haar klanten in de media
• Assisteren binnen het marketing en communicatie team
• Rapporteren van events, pers dagen, screenings etc.
• Pitch/ follow-up met media
• Organiseren/ beheren van belangrijke documenten en verzendingen
• Onderhouden/ updaten van bestaande databases
• Reageren op pers verzoeken
• Proeflezen van verschillende documenten en het maken van PR rapporten
• Het zorgen voor administratieve ondersteuning, zoals het invoeren van gegevens, kopiëren en telefoontjes
• Ondersteunen van Office Management taken
• Deelnemen aan brainstorms
• Hulp bieden bij het maken van presentaties
• Ondersteuning bieden aan marketing trajecten 
• Ondersteuning bieden aan de maandelijkse distributie van VICE magazine
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VACATURE

PROFIEL
• Je bent een zelfstandige, nette en secure werker
• Je beschikt over uitstekende schriftelijke en communicatieve vaardigheden
• Je hebt oog voor detail
• Je bent goed georganiseerd 
• Je hebt een sterke persoonlijkheid
• Je bent in staat om aan verschillende projecten tegelijkertijd te werken in een snelle, deadline-gedreven omgeving. 
• Je moet bedreven zijn in Microsoft Office (Word, PowerPoint, Outlook en Excel), Keynote en tevens in 
 Social Networking /Internet 
• Je hebt een proactieve, hands-on mentaliteit
• Je hebt affiniteit met de inhoud van VICE 
• Gevoel voor humor!

SOLLICITEREN:
CV en korte motivatie per mail, met woord SOLLICITATIE in onderwerpregel naar: joris.tjaden@vice.com
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