vacature

STAGIAIRE
PRODUCTIE & STYLING

WARMOND | 32 - 40 UUR

Functie

Werkzaamheden

Wij bieden jou

Voor VoetbalDirect, onderdeel van Passa
Sports, zijn we op zoek naar een ambitieuze
en gedreven Stagiair(e) Productie & Styling .
Als stagiair(e) Productie & Styling ben je het
grootste gedeelte bezig met de productiedagen
waarbij we alles uit de kast halen voor de
mooiste content. Je wordt begeleid door de
Content Creator van VoetbalDirect en daarnaast
werk je intensief samen met de marketeer
om ervoor te zorgen dat we het meeste uit de
productiedagen kunnen halen.

•

•
•
•

VoetbalDirect maakt onderdeel uit van Passa
Sports. Passa Sports is het overkoepelende
bedrijf waaronder verschillende labels vallen.
Zo zijn onder andere TennisDirect, HockeyDirect
en RunningDirect onderdeel van Passa Sports.
Deze labels herken je misschien wel vanuit hun
partnerships met bijvoorbeeld de Atletiek Unie,
deKNLTB of de KNHB.

•

Passa Sports is een van de snelst groeiende
e-commerce bedrijven van Europa. Dat maakt
het enorm leuk om onderdeel van te zijn. Geen
dag is hetzelfde en iedereen wil vooruit!
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Bijwonen shoots en draaidagen (geen 9 tot
17u mentaliteit).
Assisteren bij werving en selectie
modellen/figuranten, samen met de
Content Creator
Opstellen stylinglijst
Opstellen callsheet
Zorgen dat de juiste collecties op tijd
klaarliggen voor productiedagen
Zoeken naar nieuwe shoot locaties
Assisteren Content Creator tijdens set
opbouw/props /belichting
Ontvangst modellen tijdens shoots en
productiedagen
Navolgen stylinglijst en callsheet tijdens
productiedagen
Eventueel fotograferen/filmen van behind
the scenes content

Wat vragen we van
jou?
Je bent natuurlijk een liefhebber van de mooiste
sport van de wereld. Je bent daarnaast creatief,
hebt gevoel voor styling en krijgt energie van
producties en het zorgen dat alles volgens plan
verloopt. Als Stagiair(e) Productie denk je ook
oplossingsgericht. Bovenal verwachten we een
stortvloed aan drive en energie die je samen
met het team van VoetbalDirect om kan zetten
in mooie plannen.

Passa Sports B.V.
Veerpolder 32 2361 KW Warmond T 0252-200014
Gantelstraat 14 5145 PH Waalwijk T 0416 – 652803

•

Leuke collega’s in een sportief bedrijf
Stagevergoeding
Veel vrijheid en ruimte voor eigen
initiatieven
Korting op meer dan 10.000
sportartikelen

Interesse?
Ben jij onze nieuwe collega die gek is van
voetbal, organisatorisch sterk is en zorgt dat
onze shoots en draaidagen op rolletjes lopen
en onze modellen er altijd goed uit zien? Dan
zoeken wij jou!
Scoor een uitnodiging voor een gesprek door
je motivatie en cv te sturen naar onze HRManager: Tessa.vanhelvert@passasports.com

