
Weet jij anderen met tekst te 
enthousiasmeren om dat ene feestje te
bezoeken? Scroll je dagelijks door jouw 
social media feed, en word je daar blij van? 
Dan zijn wij op zoek naar jou als marketing & 
communicatie topper!

In een vogelvlucht
De This is Live Group is één van de grootste en 
meest vooruitstrevende festivalorganisatoren 
van Nederland. Binnen onze bedrijvengroep vallen 
onder meer Event Warehouse, One of the Guys, 
Fabulous Festival Food & Joe Locker. Onze group 
beschikt over 120+ evenementen op jaarbasis. 
Variërend van de oudste en grootste festivals 
die ons land rijk is (o.a. Paaspop, WiSH Outdoor, 
Solar Weekend, Extrema Outdoor België), tot 
snelgroeiende nieuwkomers (o.a. Spoorpark  
LIVE, Stadsoase de Zomertuin, Het Zomertheater, 
SMÈRRIG), en alles wat 
daartussen zit (o.a. 
Paperclip Festival, Jungle 
Festival, Qmusic The Party  
FOUT!). Op jaarbasis 
trekken al onze festivals  
bij elkaar meer dan 
600.000 bezoekers. 
Dat is meer dan het 
inwonersaantal van de  
stad Utrecht!

Meer weten over onze organisatie en onze 120+ 
events? Check www.eventwarehouse.nl of 
www.oneoftheguys.events.

We werken op een super tof kantoor in Schijndel 
(Noord-Brabant) en hebben een enorm 
ervaren en hecht team. Een meewerkstage 
bij ons betekent een stagevergoeding, gratis 
(uitgebreide) lunch en gezellige VrijMiBo’s. 
Klinkt dit als festivalmuziek in je oren? Kijk snel 
of je vijf vinkjes kunt zetten in onderstaande 
checklist.

DE-GROTE-CHECKLIST
• Je volgt een mbo- of hbo-opleiding die
        aansluit bij de stage (bijv. Marketing,
        Communicatie of IEMES);
• Je hebt een vlotte pen wat betreft creatieve
        (marketing)teksten;
• Je hebt enigszins ervaring met Adobe 

Photoshop en/of Illustrator;
• You love festivals, en je bent dan ook helemaal 

klaar voor het festivalseizoen;
• Je kunt starten in februari en loopt minimaal 

6 maanden stage. Een festivalseizoen 
meedraaien vind je geen probleem.

Klinkt dit te gek en wil je reageren? Dat kan! 
Mail uiterlijk vrijdag 2 december 2022 jouw 
motivatiebrief, eerder gemaakt werk (visuals en/
of video’s) en curriculum vitae naar vacatures@
thisislive.group. Vermeld in deze mail wat de 
startdatum van je stage is, en hoeveel weken/
maanden je stageperiode bedraagt. Wie weet 
nodigen we jou uit voor een kennismakingsgesprek 
op ons hoofdkantoor in Schijndel. 

*Ben jij op zoek naar een afstudeerstage? 
Helaas bieden we de komende periode geen 
afstudeerplekken aan.
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http://www.eventwarehouse.nl
http://www.oneoftheguys.events
https://www.instagram.com/oneoftheguys.events/
https://www.facebook.com/oneoftheguys.events
https://nl.linkedin.com/company/one-of-the-guys
https://www.youtube.com/channel/UCWXK96Sg8Sd0_NsQsuo2JXw
https://thisislive.group/

