
Vacature stagiaire/student communicatie, media design & marketing 
 
Organisatie 
Hip & Happy events  
 
Wat doet Hip & Happy events 
Door het succes van onze events en onze plannen voor de toekomst zijn wij op zoek naar een stagiair/student 
communicatie & marketing.  
Hip & Happy events organiseert hippe markten en thema events. Ibiza-markt, Handmade Market en de Vintage 
& Flower Power Market zijn een aantal terugkerende markten waarmee wij door het land reizen. Wij werken 
o.a. samen met festivals, hippe hotspots en locaties met een cultureel karakter. Onze doelgroep bestaat uit 
deelnemers van markten, bezoekers van markten en samenwerkingspartners.  
 
 
Werkzaamheden 

• Meehelpen met Social Mediacampagnes opzetten 

• Verzamelen en schrijven van berichten voor diverse sociale mediakanalen 

• Je (her)ontwikkelt en beheert (deels) de Social mediakanalen 

• Je gaat de conversatie aan met onze klanten op Social media 

• Je gaat actief op zoek naar actualiteiten en relevante content voor Social media 

• Je zet advertenties op voor Social media-uitingen 

• SEO optimaliseren 

• Meehelpen met het opstellen van een sponsorplan a.d.h.v. onze Social media statistieken 

Jij bent 

• Creatief en denkt out of the box 

• Leergierig en een zelfstarter  

• Enthousiast en gemotiveerd  

• Handig in het bewerken van foto’s  

• Minstens 5 uur per week voor ons beschikbaar 
 
Jij hebt 

• Kennis van Social media (Instagram, Facebook, YouTube, etc.) 

• Affiniteit met Ibiza, Ibiza, Boho, Hippie lifestyle  

• Interesse in een bewuste/vrije levensstijl (yoga, voeding, reizen etc.) 

• Relevante ervaring (portfolio) 

• Een goede beheersing van de Nederlandse taal (vooral in geschrift) Duits is een pre  
• (basis) Kennis van Photoshop, Indisign, illustrator  

 
Wij bieden 

• Een zelfstandige stage/ functie met veel eigen verantwoordelijkheid; flexibel werken, je werkt 
voornamelijk vanuit huis of een paar uur bij ons op kantoor en een aantal uur zelfstandig thuis.  

• Een passende onkosten- en reiskostenvergoeding 
 

Voor meer informatie of interesse kun je contact opnemen met Manon Weitering 
info@hipandhappyevents.nl  

(Graag je reactie voorzien van je huidige/ relevante werk/stage ervaring, foto en link naar je portfolio). 
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