
 
 
 
 
 
 
 
 
  
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! 
  
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: wij zijn per februari op 
zoek naar goede stagiairs voor een meewerkstage! 
 
Wie ben jij? 
·   Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
·   Je hebt een hands-on mentaliteit en proactief; 
·   Je hebt HBO/WO denkniveau (je bent momenteel met een relevante HBO studie of Master bezig); 
·   Je bent een teamplayer, leergierig, integer; 
·   Je hebt een enthousiaste en flexibele werkhouding; 
·   Je hebt sterke schriftelijke vaardigheden; 
·   Je hebt empathisch vermogen en sterke sociale vaardigheden; 
·   Je bent voor 5 tot 6 maanden 4 a 5 dagen per week beschikbaar. 
  
Wat ga je doen? 
·   Je gaat media-uitingen verwerken en monitoren; 
·   Je gaat mediacontacten onderhouden; 
·   Je gaat mediabestanden ontwikkelen; 
·   Je gaat persberichten vertalen, schrijven en uitsturen; 
·   Je zorgt voor research en trends analyses; 
·   Je gaat assisteren bij persevents etc.; 
·   Je zorgt voor ondersteuning tijdens media en crisis trainingen. 
  
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 gebasseerd op een 40-urige werkweek. 
  
Contactgegevens 
recuitment.nl@edelman.com 
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