Tuned Hospitality is een zelfstandige unit van Mojo en onderdeel van Live Nation, een wereldwijde
beursgenoteerde live entertainment organisatie. Tuned verzorgt complete arrangementen bij concerten,
festivals en andere evenementen. Met een jarenlange ervaring op het gebied van hospitality is Tuned Hospitality
verantwoordelijk voor de organisatie, het faciliteren, marketeren én coördineren van diverse VIParrangementen bij grote en kleine evenementen in onder andere de Ziggo Dome, AFAS Live, Amsterdam ArenA
en Ahoy Rotterdam. Zowel de zakelijke als particuliere markt wordt bediend. Een kleine greep uit de
evenementen waar Tuned Hospitality bij betrokken is: Symphonica in Rosso, North Sea Jazz Festival, Night of the
Proms, Madonna, U2, Paul McCartney, Beyoncé, One Direction en Coldplay.
Voor de periode van februari 2023 t/m juli 2023 is Tuned Hospitality op zoek naar een:

Stagiair Events & Hospitality
Het betreft een meeloopstage waarin je kennis maakt met diverse facetten van de evenementenbranche en
waarmee je ervaring kan opdoen in allerlei werkzaamheden op het gebied van hospitality. Wil je leren wat er
allemaal komt kijken bij het tot stand komen van VIP-arrangementen en deze helpen coördineren op
showdagen? Kan je niet wachten om je reeds aanwezige communicatieve, organiserende en klantgerichte skills
verder te ontwikkelen, dan is deze stage voor jou!
Het takenpakket in vogelvlucht:
❖ Je behandelt en verwerkt reserveringsaanvragen n.a.v. ontvangen mails of telefonische aanvragen.
❖ Je stelt optiebevestigingen op en houdt digitaal alle actuele verkoopstanden bij.
❖ Je bent ons eerste aanspreekpunt voor het beantwoorden van telefoontjes en e-mails en je
beantwoordt vragen van (internationale) gasten over allerlei verschillende arrangementen.
❖ Je plaatst berichten op de website en social media kanalen en verstuurt digitale nieuwsbrieven.
❖ Je zorgt er voor dat de administratie, archief en database op orde en actueel zijn.
❖ Je bent verantwoordelijk voor verzending van tickets en informatie naar de fan en de klant.
❖ Op verzoek ben je aanwezig bij evenementen en ben je er mede verantwoordelijk voor om de VIPgasten een optimale ervaring te bezorgen!
Profiel:
❖ Je bent een derde- of vierdejaars student van een HBO opleiding op het gebied van
vrijetijdsmanagement, eventmanagement, Hoger Hotelonderwijs of een vergelijkbare studie.
❖ Je bent een teamplayer en je bent flexibel.
❖ Je kunt je zowel schriftelijk als mondeling goed uitdrukken in Nederlands en Engels.
❖ Je kunt als geen ander overzicht houden en werkt organisatorisch en gestructureerd.
❖ Je hebt affiniteit of zelfs al ervaring in de evenementen/ concertbranche.
Reageren?
Spreekt deze stage je aan en wil je reageren? Stuur dan je CV en motivatie per e-mail naar stage@mojo.nl, onder
vermelding van “Stage Hospitality”. Voor nadere informatie of vragen mail je naar dit adres, dan nemen we zo
snel mogelijk contact met je op.
Overige info
Het betreft een fulltime stageplaats (40 uur per week), waarbij de werkzaamheden gedeeltelijk in de avonduren
en in de weekenden kunnen plaatsvinden. Standplaats is Amsterdam. Tuned Hospitality biedt een
stagevergoeding en reiskosten worden in overleg vergoed.
www.tunedhospitality.nl

www.mojo.nl/hospitality

www.livenation.nl

www.ziggodome.nl

