Bij Takeda Nederland zijn we voor de afdeling Public Affairs, Patient Advocacy & Communications op zoek
naar een enthousiaste en energieke student die geïnteresseerd is in de (publieke) zorgsector, meer in het
bijzonder ehealth en/of zorgcommunicatie in Nederland.
Profiel
Ben jij een HBO Bachelor of Masterstudent met interesse in de gezondheidszorg en heb je een buitengewoon
goed gevoel voor public affairs en communicatie? Lees dan snel verder!
Waarom stage lopen bij Takeda Nederland?
Mensen sluiten zich aan bij Takeda omdat ze ons doel delen: een betere gezondheid voor mensen en een betere
toekomst voor de wereld. Om ons doel continu tot leven te brengen, moeten we diverse mensen aantrekken,
ontwikkelen en behouden die de beste zijn in wat ze doen. Onze collega's, in ongeveer 80 landen over de hele
wereld, verwachten en verdienen uitzonderlijke ervaringen en kansen om hun eigen ambities na te streven. Een
inclusieve, veilige en stimulerende werkomgeving, geworteld in onze toewijding aan gezondheid en welzijn, is
van cruciaal belang voor onze collega's om te gedijen, te groeien en te delen in het realiseren van de visie van
Takeda.
Wat ga je doen?
Tijdens je stage rapporteer je aan de Public Affairs & Communications lead en werk je nauw samen met de
marketing, sales en medische collega’s. Je ondersteunt bij bestaande projecten. Je gaat onder andere
meewerken aan projecten op het gebied van communicatie en duurzaamheid en initiatieven op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Waar moet je specifiek aan denken:
· Overleg met marketingadviesbureaus en het mee ontwikkelen en beoordelen van campagnes
· Het schrijven van pakkende teksten voor onlinecommunicatie. Dit kan zowel voor intern als extern zijn
(zoals bijvoorbeeld LinkedIn, Yammer, of andere uitgaven van Takeda Nederland)
· Organiseren van een interne activiteit rondom een project of initiatief
Wat bieden wij?
Wij investeren graag in talent! Naast veel eigen verantwoordelijkheid die je als stagiair krijgt, bieden wij ook
goede begeleiding en de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. Een stage bij Takeda Nederland laat jou de
wereld buiten de opleiding zien en zorgt ervoor dat jij jezelf beter leert kennen. Bij deze 5 à 6 maanden
durende stage krijg je een goed beeld van de werkzaamheden binnen jouw interessegebied, waardoor het
kiezen van een masterprogramma of toekomstige baan makkelijker wordt.
Je standplaats is Hoofddorp. Je krijgt een marktconforme stagevergoeding. De hoogte is afhankelijk van welke
opleiding je doet.
De startdatum bepalen we in overleg.
Minimum Requirements
· Je bent HBO en/of WO student richting bestuurskunde, multimedia, marketing/communicatie of
bijvoorbeeld gezondheidswetenschappen met affiniteit public affairs / communicatie;
· je bent fulltime of minimaal 4 dagen per week beschikbaar;
· je spreekt vloeiend Nederlands en Engels;
· je bent ondernemend, zelfstandig en creatief;
· verder beschik je over een open persoonlijkheid en ben je sociaal, je laat je niet afschrikken door een
portie verantwoordelijkheid en je vindt het leuk om écht van toegevoegde waarde te zijn.
N.B. De maatregelen van overheid en Takeda tegen de COVID-19 pandemie maken het nu onwaarschijnlijk
dat je op het kantoor kunt werken, we verwachten van jou daarom een functionele werkplek bij je thuis.

Kan jij jezelf vinden in deze omschrijving en kan jij niet wachten om te starten met een uitdagende stage bij dit
240 jaar jonge, top-10 biofarmabedrijf? Solliciteer dan nu! Voor vragen of meer informatie over het
recruitmentproces kun je contact opnemen met nl.HR@takeda.com.
Meer informatie over Takeda Nederland? Bezoek onze website: www.Takeda.nl en kijk op onze LinkedIn
bedrijfspagina: Takeda Nederland.
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