Open Source Radio zoekt:
Stagiair(e) Communicatie & marketing
“Streaming electronic, urban & cultural frequencies from a shipping
container in Nijmegen.”

Wie zijn wij?
Open Source Radio is een Nijmeegs online radiostation dat een podium biedt aan kunstenaars,
artiesten, muziekliefhebbers, talent en promotors uit de Electronic Music, Hiphop & Culture’ scenes.
Daarmee vormen we de verbinding tussen verschillende groepen mensen en stimuleren we
samenwerking, kruisbestuiving en ontwikkeling aan de hand van een (2-daags) laagdrempelig, maar
kwalitatief hoogstaand programma. We zijn een klein, gedreven en mega-gepassioneerd team dat
veel waarde hecht aan innovatie, diversiteit en (sociale) duurzaamheid.
Wat ga je doen?
Als stagiair(e) communicatie/marketing werk je op gelijke voet met de rest van het team en krijg je
een uniek kijkje achter de schermen. Je werkt nadrukkelijk samen met onze communicatiemanager
en kijkt met een kritisch oog naar de marcom r ondom het radioprogramma en - wanneer het weer
mag - externe evenementen. Met andere woorden: jij bent de stem van Open Source Radio.
Hieronder een greep uit de werkzaamheden die je gaat doen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Creëren, plannen en publiceren van content op onze kanalen;
Analyseren van data, maken van overzichten;
Bijhouden van updates rondom artiesten;
Contact met pers/artiesten;
Redactieplanning website: welke berichten gaan wanneer naar buiten;
Bewerken van foto’s en video’s voor promotionele doeleinden;
Beantwoorden mails die op de algemene mailadressen binnenkomen;
Ondersteunen vrijwilligersteam;
Algemeen onderhoud van de website en bijhouden van activiteiten op socials.

Profiel stagiair(e)
Eisen hebben we niet, maar wel zijn er een aantal dingen die je zullen helpen met het succesvol (en
met plezier) doorlopen van deze stage:
●
●
●
●
●

Je houdt van de muziek die we programmeren;
Je werkt hard, nauwkeurig en durft fouten te maken (en ervan te leren);
Je hebt geen 9-5 mentaliteit;
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed;
Basiskennis van Photoshop, Indesign en audio/videobewerkingsprogramma’s is mooi
meegenomen, maar kunnen we je ook leren.

Stageperiode
Vanaf 1 februari 2021
Hoe te solliciteren
Stuur een motivatie + CV voor 15 januari naar info@opensourceradio.nl. Vergeet niet de eisen van je
studie mee te sturen. We komen zo snel mogelijk bij je terug.

