STAGIAIR PROJECT MANAGEMENT
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 uitgedaagd op PR gebied, nu zijn we uitgegroeid tot een toonaagevend geïntegreerde
marketing en communicatiebureau. Waar we naast het beschermen van reputaties ook events, film en
uiteenlopende communicatieprogramma’s bedenken en produceren.
Enthousiast? 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 (zowel in- als extern). 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 40-urige werkweek.
Jouw verantwoordelijkheden (in een notendop)
 Ondersteuning van de Project Manager Creative bij allerlei hands-on verzoeken;
 Als Productie Assistent mee naar onze shoots waar je met een voorzienend oog iedereen in de gaten
houdt en assisteert;
 Ondersteuning van het Operations team, hier komen alle opdrachten binnen die onder onze
professionals moeten worden verdeeld;
 Ondersteuning van onze Project Managers bij het tot uitvoering brengen van events;
 Waar nodig spring jij in bij de receptie, en help je waar nodig.
Wie ben jij?
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 Hands-on mentaliteit en proactief
 HBO/WO denkniveau
 Teamplayer, leergierig, integer
 Enthousiaste en flexibele werkhouding
 Sterke schriftelijke vaardigheden
 Empathisch vermogen en sterke sociale vaardigheden
 Minimaal vier maanden 4 a 5 dagen per week beschikbaarheid
Interesse? Stuur direct jouw motivatiebrief met cv per e-mail naar NLOperations@edelman.com

