
Ben jij communicatief, creatief, nauwkeurig en heb je vooral veel interesse in muziek? Dan is een 

stage bij TTT Artists echt iets voor jou! TTT Artists verzorgt het management en de live-boekingen 

van heel wat artiesten en groepen. Onze artiesten zijn onder anderen Regi, Laura Tesoro, Soulsister, 

Level Six, Guy Swinnen, Stan Van Samang, The Starlings en nog vele anderen. Benieuwd geworden? 

Ons hele aanbod vind je op onze website www.tttartists.be.  

Voor ons kantoor in Ranst zijn wij voor het academiejaar 2022-2023 op zoek naar een allround 

communicatie stagiair(e). 

JOUW TAKENPAKKET: 

 Je ontwerpt affiches en andere visuals van onze artiesten voor concerten en festivals. 
 Je houdt de sociale media van TTT Artists en verschillende artiesten up-to-date (Facebook, 

Instagram, TikTok...) 
 Je werkt achter de schermen mee aan onze vele evenementen. 
 Je communiceert met fans via de fanpagina’s van onze artiesten.  
 Ter ondersteuning van onze administratie is het mogelijk dat je hiervoor enkele opdrachten 

zal uitvoeren.  
 Je volgt boekingen op via het online boekingssysteem System One. De werking van het 

programma wordt ter plaatse uitgelegd door onze medewerkers.  
 Je schrijft mee aan mailings en nieuwsbrieven. Een vlotte pen speelt zeker in jouw voordeel. 
 Je schrijft persberichten en kan jouw eigen artikels bewonderen in de Vlaamse kranten.  

Je komt terecht in een klein, dynamisch team en werkt mee aan gevarieerde projecten. Je wordt een 

belangrijke schakel in het ondersteunen van ons team. Daarbovenop krijg je eigen 

verantwoordelijkheden en leer je op korte termijn veel over de verschillende werkzaamheden in de 

communicatie- en muziekwereld. Bovendien kan je regelmatig mee naar optredens van onze 

artiesten, al dan niet om achter de schermen een handje te helpen.  

JOUW PROFIEL:  

 Je bent momenteel laatstejaarsstudent(e) in een hogere of universitaire opleiding zoals 

Communicatiemanagement, Marketing, Organisatie & Management of een andere 

communicatieve of commerciële opleiding. 

 Je bent communicatief, professioneel, leergierig en hebt een hands-on-mentaliteit. 

Daarbovenop ben je een creatieve duizendpoot die graag zelfstandig werkt. 

 Je beheerst het Nederlands uitstekend. Daarnaast ben je ook mondig in het Frans en Engels. 

 Je hebt kennis van de gangbare online communicatiemiddelen zoals e-mailmarketing, sociale 

media, Meta Business Suite… Kennis van Adobe Creative Cloud is zeker een pluspunt.  

 Je bent voor een aaneensluitende periode van minstens 2 maanden beschikbaar. 

Klinkt dit als jouw ultieme stageplaats? Twijfel dan niet en stel je kandidaat! Stuur jouw cv en 

motivatiebrief naar info@tttartists.be 

http://www.tttartists.be/

