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Vacature: Productie (Stage)

Over ons
Tosti Creative is een onafhankelijk creatief bureau dat spraakmakende concepten ontwikkelt
om mensen en merken samen te brengen. Bijvoorbeeld met de Corona Campagnes voor
Gemeente Amsterdam en Rijksoverheid, de Gorillas Pont Party tijdens ADE en eigen
initiatieven zoals Reclame voor Horeca en Oktober Feest.

Wat houdt de stage in?
Het betreft een fulltime meewerkstage vanaf februari 2022 voor een minimale periode van 5
maanden.

De productie bij Tosti gelooft dat alles mogelijk is. Je zult niet horen dat iets niet kan. Hierbij
zoeken we altijd gemotiveerde stagiaires die een stapje extra zetten om een idee tot realiteit
te brengen.

Je gaat heel veel verschillende dingen doen. De ene dag zit je op kantoor en ben je aan het
uitzoeken hoe we een concept gaan realiseren, bel je met leveranciers en maak je
draaiboeken. De volgende dag sta je op een productie om te zorgen dat alles op tijd staat en
er tip top uitziet. Letterlijk geen dag is hetzelfde en je bent altijd op zoek naar de beste
oplossing.

Wat vragen we van jou?
● Je bent enigszins handig maar vooral leergierig!
● Je bent een echte regelaar en laat niets aan het toeval over.
● Je doet een HBO-opleiding die hier wel of misschien ook helemaal niet bij aansluit.
● Je hoeft geen specifieke skills te hebben, die kun je leren, maar wilt wel toffe

concepten realiseren.

Wat bieden wij?
● Een inspirerende en creatieve stageplek in Amsterdam aan de Amstel
● Goede begeleiding
● Veel eigen verantwoordelijkheid
● Dagelijks een gratis vegetarische lunch op kantoor
● Maandelijkse stagevergoeding

Interesse?
Stuur een mail naar Daniëlle met je portfolio en motivatie via mensen@tosticreative.com

We ontvangen jouw sollicitatie graag per e-mail vóór 19 november 2021. Uiterlijk 26
november krijg je een reactie van ons per e-mail. Gesprekken voeren wij in de weken
daarna.

https://www.amsterdam.nl/campagnes-offline/doe-!/
https://www.instagram.com/p/CVLHKWooKfB/
https://www.instagram.com/p/CMueeSKFMjP/
https://www.instagram.com/oktober_feest_amsterdam/
mailto:mensen@tosticreative.com

