Vacature: Studentredacteur BIZ The Olympic Amsterdam
(+- 8 uur p/w)
De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) The Olympic Amsterdam is een community van
ondernemers, organisaties en instellingen die zich collectief inzet voor belangrijke
hedendaagse thema’s, waaronder duurzaamheid, vergroening en veiligheid. Ook het op de
kaart zetten van de Stadionbuurt is een belangrijk speerpunt van de BIZ. Door de krachten
te bundelen bouwen ze aan een mooie, schone, veilige en leefbare buurt.
Het BIZ The Olympic Amsterdam community team bestaat uit een communitymanager en
twee studentredacteuren en werkt dagelijks aan het realiseren van de doelstellingen van de
BIZ. Dit betekent dat het team projecten initieert, luistert naar de community, successen
deelt en zorgt voor aanhaakmogelijkheden voor de BIZ organisaties en instellingen.
Het gebied van BIZ The Olympic Amsterdam omvat de Stadionbuurt in Amsterdam-Zuid. Wil
jij je steentje bijdragen aan de ontwikkeling van deze business community? Lees dan snel
verder!
Het takenpakket
Als studentredacteur voor BIZ The Olympic Amsterdam heb je een gevarieerd takenpakket
en maak je deel uit van het communityteam. Zo ga je onder andere aan de slag met:
●
●
●
●
●
●

Het maken van een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief, gevuld met interviews,
reportages, diverse vaste rubrieken en leuke nieuwtjes van jouw hand;
Het onderhouden van de socialmediakanalen (Instagram, LinkedIn & Facebook);
Het ontwerpen van communicatiemateriaal, zoals posters, flyers, ansichtkaarten en
brochures;
Het onderhouden de website;
De verslaglegging van de diverse digitale en live events van BIZ The Olympic
Amsterdam;
En het bedenken van andere leuke manieren om BIZ The Olympic Amsterdam en de
Stadionbuurt onder de aandacht te brengen bij een breder publiek. Het takenpakket
limiteert zich zeker niet tot de hierboven beschreven punten, maar past zich juist ook
aan naar de behoefte vanuit de community, het team en jouw interesses!

Profiel
Wij zoeken een student die:
●
●
●
●
●
●

In het tweede of derde studiejaar zit van bijvoorbeeld de opleiding Creative Business
of Communicatie;
Woonachtig is in Amsterdam (pré);
Een vlotte pen heeft;
Oog heeft voor beeld en vormgeving;
Ervaring heeft met programma’s als Adobe InDesign, Illustrator en Première Pro;
Zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneert;

●

Zich graag wil inzetten om de stad duurzamer, mooier, veiliger en leefbaarder wil
maken.

Wat bieden we jou?
Werken voor BIZ The Olympic Amsterdam betekent:
●
●
●
●
●

Tijdens je studie al ervaring opdoen als freelancer en een mooi cv opbouwen;
Flexibel en locatie onafhankelijk werk dat je helemaal kunt aanpassen aan jouw
studierooster;
Onderdeel zijn van een community team;
Toegang tot een business community bestaande uit meer dan 100 organisaties,
waaronder Move Amsterdam, CBRE, de Drie Graefjes en C;
Een passend uurtarief.

Solliciteren
Heb je interesse in de functie van student redacteur en ben je +/- 8 uur per week
beschikbaar? Stuur dan je cv en motivatiebrief voor vrijdag 10 juni 2022 in naar
mirjam.biztheolympic@gmail.com.

