Meewerkstage Corporate Communicatie
amsterdam&partners – I amsterdam
(Stichting) amsterdam&partners, een publiek-private not for profit stichting, is dé
gids voor bewoners, bedrijven, startups, talent, congressen en (inter)nationale
bezoekers in de Metropool Amsterdam. Onder het motto ‘I amsterdam’ maken wij
maken al deze mensen wegwijs in en rond Amsterdam. We bouwen aan een leefbare
en welvarende stad en metropool waar mensen naar tevredenheid wonen, werken en
recreëren door gericht en structureel te werken aan reputatie en imago.
amsterdam&partners is per januari/februari 2020 op zoek naar een stagiair(e) voor
ongeveer 4-5 maanden bij de afdeling Corporate Communicatie.
De afdeling Corporate Communicatie houdt zich onder andere bezig met interne
communicatie, PR, woordvoering, positionering, arbeidsmarktcommunicatie, issue &
crisis management en bewaking van de huisstijl.
Het betreft een gevarieerde operationele functie waarbij je de mogelijkheid hebt
kennis en ervaring op te doen in de verschillende werkvelden van corporate
communicatie. Voorbeelden van werkzaamheden zijn o.a.:











Het maken van presentaties;
Het schrijven van nieuwsberichten en overige teksten voor interne en externe
stakeholders;
Het beheren van intranet, website, e-mail marketing en social media;
Het meedenken over creatieve manieren om de doelgroep aan te spreken;
Het afhandelen van informatieaanvragen;
Event organisatie;
Huisstijlbewaking;
Het onderhouden en beheren van de contacten met pers, partners en
influencers;
Bijhouden van ontwikkelingen in de markt;
Opstellen en uitvoeren van (interne) communicatieplannen.

Functie-eisen
 HBO/WO-opleiding communicatie;
 Je bent goed in schrijven;
 Je bent enthousiast, proactief en zelfstandig;
 Je kunt overzicht houden;
 Je hebt kennis van, en ervaring met sociale media;
 je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 je bent bij voorkeur woonachting in én hebt kennis over Metropool
Amsterdam.
Wij bieden
amsterdam&partners biedt een fulltime stage met afwisselende werkzaamheden,
veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatieven. Je krijgt een
stagevergoeding van € 340,00 bruto per maand op basis van 38 uur. Daarnaast krijg
je de I amsterdam Crew Card waarmee je het toeristisch en cultureel aanbod in
Metropool Amsterdam geheel gratis of met korting kan bezoeken.
Interesse?
Stuur je motivatiebrief en cv per e-mail aan amsterdam&partners t.a.v. de afdeling
HR, HR@iamsterdam.com.

