
 

Wij zoeken een stagiair Marketing Communicatie  

 

Kom en werk mee aan de jubileum editie van dit gave festival! 

Wil jij de spin in het web van onze organisatie zijn voor de ondersteuning van marketing en communicatie? 
Heb jij oog voor planning, voorbereiding en realisatie van de marketing van een groot event? Ben je digitaal 
handig en vind je het leuk om social media te beheren? 
Wil jij vanuit het hart van de organisatie meehelpen om een geolied lopend festival te realiseren? 
Wil jij je verbinden aan het festival en ook na je stageperiode tijdens het festival meewerken? 
 
Werk mee aan de Marketing & Communicatie van Fabriek Magnifique 

Fabriek Magnifique is een bruisend tweejaarlijks festival in Veghel. In 2022 vindt de 10e editieplaats op (22 
t/m 24 juli 2022). Een unieke mix van straattheater, kunstwerken, lokale talenten, bekende artiesten, 
intieme voorstellingen en spektakels. Verwondering gemengd met bourgondisch genieten. Met 75.000 
bezoekers is het één van de grotere festivals in Brabant.  
Het is een gratis festival, waarbij de organisatie door vrijwilligers wordt uitgevoerd. We hebben plaats voor 
meerdere stagiaires onder deskundige begeleiding. 
 
Wat ga je doen? 
Je maakt deel uit van het Marketing en Communicatie team. Je werkt nauw samen met de coördinator 
M&C en je zorgt voor de interne en externe communicatie. Je krijgt afwisselende klussen zoals het maken 
van persberichten, verzorgen van de nieuwsbrief, redigeren van teksten, maken van leaflets, social media 
planning en uitvoering. Je helpt mee bij de realisatie van de programmakrant en een up to date website. Je 
verzorgt de teksten en opmaak van flyers, posters en online uitingen.  Tijdens het festival krijg je een taak 
die voortvloeit uit je werkzaamheden tijdens de stage met name op gebied van communicatie. 
 
Stageperiode, opleidingsniveau en vergoeding 
De stageperiode loop vanaf februari tot en met 25 juli 2022 van 4/5 dagen per week.  
Je volgt een opleiding op MBO/ HBO Marketing Communicatie.  
 
Wat vragen we van je? 

• Interesse in de festivalwereld 

• Goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk  

• Lol in het schrijven, vlotte pen, ervaring met tekstschrijven 

• Gevoel voor publiek waar je voor schrijft 

• Kennis van Wordpress, social media en bij voorkeur Indesign, DTP  

• Stressbestendig  

• Je kunt zelfstandig werken en toont initiatief  

• Bij voorkeur woonachtig binnen de regio Meierijstad of binnen een straal < 30 km. Je bent in bezit 
van een OV kaart 
 

Wat bieden wij je? 

• Betrokkenheid bij een geweldig en uniek festival!   

• Samenwerking met een enthousiaste crew met allerlei verschillende soorten mensen en disciplines 

• Enorm veel ervaring, plezier en diversiteit  

• Een groot zakelijk én informeel netwerk  



• Een uitstekende aanvulling voor je CV  

• Onkostenvergoeding 
 

Solliciteren 

Heb je interesse? Of wil je meer informatie? Stuur een bericht naar anja.groot@fabriekmagnifique.nl  
Voor meer informatie over onze organisatie zie www.fabriekmagnifique.nl. 
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