STAGIAIR CREATIVE
Voor het meest ambitieuze communicatiebureau ter wereld!
Je kent ons wellicht nog niet, maar we stellen onszelf graag aan je voor: Edelman is een wereldwijd
opererend communicatie- en marketingbureau. Je vindt ons op de 11de verdieping van The Edge op de
Zuidas, het duurzaamste kantoorgebouw van Europa! Met de lift reis je naar de 11de verdieping waar je –
gewoon op sneakers - uitstapt in een andere wereld. Welkom bij Edelman!
Waar kom je te werken?
Edelman lost complexe communicatie- & marketing vraagstukken op voor zowel Nederlandse als
internationale klanten in B2C & B2B. Zo werken we voor grote merken als HP, Shell en PayPal. Vroeger
werden wij vooral ingehuurd voor PR, nu staan wij bekend om onze geïntegreerde dienstverlening.
Nieuwsgierig naar ons verhaal? Lees het hier!
Enthousiast na het lezen van ons verhaal? Wij hebben goed nieuws voor je! Per september 2020 zoeken wij
stagiairs die deel willen uitmaken van dit verhaal!
Wat kan je van ons verwachten?
Als stagiair krijg je bij ons veel verantwoordelijkheid en krijg je de mogelijkheid om te proeven van
verschillende klanten en uitdagingen. Veel van onze consultants zijn begonnen als stagiair en werken nu met
succes voor de mooiste internationale klanten. Onze stagevergoeding is € 450 bruto per maand voor een 40urige werkweek.
Jouw verantwoordelijkheden (in een notendop)




Bedenken en ontwerpen van infographics, apps, logo’s, icons, lettertypes, social posts, koffiebekers,
posters, ansichtkaarten, schermen, t-shirts, grafieken, banners, Instant Experiences;
Opzetten en uitwerken van drukwerk (visitekaartjes, brochures, stickers, etc.);
Transformeren van spuuglelijke PowerPoint presentaties en Word documenten naar schitterend
werk.

Wie ben jij?












Expert-niveau Adobe Creative Suite (InDesign, Illustrator & Photoshop);
Je bent op de hoogte van de laatste design trends;
Je snapt hoe je PowerPoint moet opstarten en hopelijk nog wat meer;
Je weet dat wanneer we over een font praten we het over lettertypes hebben en niet de basis voor
een soep;
Je weet dat magenta een kleur is en niet een nieuw Opel model;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
Je hebt een hartslag… en een verhoogde voor mooi design
Als een collega om ‘3 millimeter afloop’ vraagt dan zorg jij dat het goed afloopt
Hands-on mentaliteit en proactief;
MBO/HBO denkniveau;
Minimaal vier maanden 4 a 5 dagen per week beschikbaarheid

Interesse? Stuur direct jouw motivatiebrief met cv per e-mail naar NLOperations@edelman.com

