
   

Stage Marketing, Faul Productions  
Jaarlijks organiseert Faul Productions evenementen in het genre techno en house waar op 
jaarbasis ongeveer 40.000 bezoekers op afkomen. De twee grootste evenementen zijn het 
Mystic Garden Festival in juni en het Dockyard Festival in oktober tijdens het Amsterdam Dance 
Event. Daarnaast organiseren we ook Mystic Winter Garden, Mystic Garden Melodies, 
Tijdmasjien en Cirque Mystique. 
Het Mystic Garden Festival wil de bezoeker een onvergetelijke beleving geven door middel van 
muziek, sprookjesachtige aankleding, straattheater, etc. Waar het Dockyard Festival de beleving 
creëert door rauwe, industriële aankleding en het aantrekken van grote namen in de techno- en 
housescene.  
 

Faul Productions biedt per direct een stage plaats aan in de richting van marketing of een andere 
vergelijkbare opleiding. We zoeken een student met interesse in events. Je komt te werken in 
een leuk team op ons kantoor in Zaandam. Ons kantoor is op loopafstand van het station en ook 
met de auto goed te bereiken. Werkzaamheden binnen het bedrijf zullen worden afgestemd op 
de kerntaken die vanuit jouw studie worden meegegeven. 

 

Wat kan je van ons verwachten: 
• Je wordt uitgedaagd en krijgt veel verantwoordelijkheid; 
• Een veelzijdige inkijk in de wereld van de festivalbranche; 
• Ruimte om je te ontplooien; 
• Je komt te werken in een gezellig, informeel team; 

 

 

 
 

De werkzaamheden tijdens je stageperiode zullen onder andere zijn: 
• Samen met je collega marketing het onderhouden van onze sociale mediakanalen  
• Het onderhouden en verbeteren van de websites van onze evenementen 
• Het strategische marketingplan uitbreiden en/of verbeteren  
•  Diverse vraagstukken beantwoorden door middel van deskresearch 

•  Ruimte om opdrachten vanuit jouw studie uit te voeren  

 

Wat wij van jou verwachten 

• Een opleiding welke affiniteit heeft met marketing en/of de evenementenbranche; 
• Affiniteit met festivals in de techno- en housescene; 
• Affiniteit met socaile media; 
• Je werkt zelfstandige en gestructureerd. Je bent niet bang om in het diepe gegooid te 

worden; 
• Goede sociale vaardigheden; 
• Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Engelse taal; 
• Minimaal HBO/WO student of vierdejaars MBO student niveau 4; 
• Beschikbaarheid per direct, dagen in overleg 
• Minimale leeftijd van 18 jaar 



   

Je past goed binnen ons team als je ondernemend bent, oplossingsgericht denkt, sociaal 
proactief bent en niet bang bent voor verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig werken. 

Wat andere studenten over ons zeggen 

“Je krijgt ontzettend veel vrijheid om jezelf op diverse vlakken te ontwikkelen, zolang je zelf het 
initiatief hiervoor neemt.” 

“Het diverse en brede takenpakket maakte dat er geen moment was dat ik uitgekeken raakte op 
de werkzaamheden” 

“Erg fijne sfeer op kantoor en een leuk team. Ruimte voor een leuk gesprek maar ook een plek om 
hard te werken. Je krijgt veel verschillende aspecten van de branche mee. Van gesprekken met de 
gemeente tot aan de op- en afbouw van een festival.” 

Interesse? 

Neem dan contact met ons op door middel van een mail te sturen naar 
marketing@mysticgardenfestival.nl t.a.v. Swen de Ruyter met onderwerp: marketingstage. 
 Alleen correspondenties met CV, begeleidende brief vanuit jou of je studie met informatie van 
de stage eisen en je motivatie worden in behandeling genomen. 
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