VACATURE PR & MARKETING
1Twente Enschede zoekt
stagiair PR en Marketing
40 uur per week, minimaal 3 maanden
1Twente Enschede is de publieke lokale omroep voor de inwoners van de gemeente. De omroep is in
geheel Twente te ontvangen. 1Twente Enschede brengt elke dag actueel nieuws uit Enschede en de
rest van Twente via radio, televisie en online. Daarnaast zijn er uiteenlopende programma’s te horen
en te zien met muziek, human interest, cultuur, sport en informatie. Met een beperkt budget probeert
de omroep een aantrekkelijke programmering neer te zetten en zowel voor als achter de schermen
innovatief te zijn.
1Twente Enschede is onderdeel van 1Twente, de samenwerking tussen 5 lokale omroepen in Twente.
Daarnaast werkt 1Twente Enschede nauw samen met de Enschede-redactie van Tubantia binnen de
Newsroom.
Profiel
• Je bent een enthousiaste doener, staat stevig in je schoenen en je bent niet bang om je mening te
geven
• Je volgt een HBO of WO opleiding op het gebied van Marketing en Communicatie
• Je hebt interesse in wat er speelt in de wereld om je heen en in de wereld van de journalistiek
• Je hebt een nieuwsgierige, leergierige houding en je staat open voor advies en opbouwende kritiek
• Je vindt het leuk om creatief bezig te zijn en out-of-the-box te denken
• Je hebt nieuwsgierige, ondernemende en consumentgerichte houding
• Je bezit een goed improvisatievermogen en de flexibiliteit om je snel aan te passen
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
Afstudeerders
Het is bij 1Twente en 1Twente Enschede ook mogelijk om een afstudeeronderzoek te doen op het
gebied van communicatie en marketing.

Als je interesse hebt in deze vacature, neem dan contact op met Anneloes Broer.
Je kunt je mail met motivatie en cv sturen naar stages@1twente.nl. Er wordt dan contact met je
opgenomen. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je bellen met Anneloes Broer, 053 4327 527

