VACATURE STAGIAIR(E) DTP / GRAFISCHE VORMGEVER UDC EVENTS
UDC is een evenementenorganisatie die al bijna 25 jaar aan de frontlinie van de festivalwereld
opereert en aan de basis stond van de dance-industrie in Nederland. UDC heeft een uiteenlopend
portfolio aan evenementen, waarvan de bekendste concepten Dance Valley, Dutch Valley en Ground
Zero zijn.
UDC bestaat uit een gemeleerd team van ongeveer 10 creatieve mensen die zich dagelijks bezig
houden met alle facetten van festivalorganisatie te maken hebben. Het kantoor van UDC bevindt zich
langs de A7 in Purmerend.
PROFIELSCHETS
We zijn op zoek naar een enthousiaste, zelfstandige, hardwerkende, sociale, leergierige en proactieve DTP stagiair die ons kan ondersteunen


Je hebt affiniteit met elektronische muziek.



Je bezoekt regelmatig festivals en clubavonden en hebt ambities in de dancescene.



Kennis van videoproductie/editen is een grote pre



Je bent op zoek naar een full-time werkstage en vijf dagen per week beschikbaar.



Je bent voor minimaal 5 tot 7 maanden beschikbaar vanaf februari 2018.



Tijdens de evenementen ben je ook ’s avonds en in het weekend beschikbaar.



Je volgt een opleiding in de richting van DTP / Grafische Vormgeving / Mediavormgever
Handigheid met Photoshop is een vereiste.



In het bezit van rijbewijs B is een pré.



Bij voorkeur woonachting in / rond Amsterdam of Purmerend.

WERKZAAMHEDEN


Het bewerken / ontwerpen van al onze socialmedia uitingen is je voornaamste
verantwoordelijkheid



Het maken van flyers, posters, plattegronden, banners etc.



Het bewerken en/of ontwerpen van artiesten content voor al onze festivals / events



Je wordt onderdeel van het creatieve team van UDC, jouw ontwerpen kunnen gebruikt
worden in onze video uitingen, zoals VJ content maar ook aftermovies, recaps en / of
interviews.



Je bent verantwoordelijk voor de opslag en verzameling van al het DTP werk



Meewerken aan de producties van evenementen variërend van 20.000 tot 30.000 bezoekers

Heb jij zin in een uitdagende stage waarbij je meewerkt aan toffe campagnes in een gezellig team?
Mail dan je motivatiebrief naar wytze@udc.nl en vermeld ‘DTP stage UDC’ in de onderwerpbalk.

