
	

Functieomschrijving 
Wij zijn opzoek naar een marketing & communicatie medewerker die ons team in Amsterdam komt 
versterken. Als marketing & communicatie medewerker ben je op veel verschillende vlakken bezig met onze 
buitenlandse stage en trainee programma's en vervul je een belangrijke positie binnen ons bedrijf en ben je 
verantwoordelijk voor accounts van over heel de wereld.  
 
De verantwoordelijkheden zien er als volgt uit:  

• Je verzorgt de plaatsingen van studenten en young professionals bij bedrijven in Australië, de VS en 
Europa vanuit Amsterdam; 

• Je werft en plaatst studenten young professionals door ze te spreken, selecteren en voor te dragen; 
• Je bent de bindende factor tussen kandidaten en bedrijven; 
• Organiseren van informatiebeurzen op scholen in Nederland ; 
• Je onderhoudt socialmedia en content op de website; 
• Promotie van Stage-Global en zorg dragen voor brand awareness. 

  
Onderdeel van Stage-Global zijn Stage-USA, Stage-Australia & Stage-Euro. We plaatsen studenten & young 
professionals van over heel de wereld bij bedrijven en regelen het visum, huisvesting, verzekering en alle 
support hieromheen.  

Functie-eisen 
Heb jij... 

• internationale ambitie? (Werk- of vakantie) ervaring in het buitenland, bij voorkeur in de VS en/of 
Australië? Weet jij mensen enthousiast te maken over de landen waar je bent geweest?  

• een commerciële HBO of WO opleiding afgerond? Werkervaring is gewenst, maar met de juiste 
werkervaring naast je studie staan we ook open voor starters.  

• feilloze communicatieve vaardigheden in het Engels en Nederlandse? (voertaal op kantoor in Engels) 
• de eigenschappen: commercieel, resultaatgericht, klantgericht, kwaliteitsgericht, stressbestendig, 

overtuigend, planmatig en enthousiast?  

Bedrijfsprofiel 
Werken voor Stage-Global: 
Groei met ons mee! Bij Stage-Global helpen we studenten en young professionals van over heel de wereld. 
Ons team bestaat daarom uit echte globetrotters. Reizen zit in ons bloed, en met de kennis die we hebben 
helpen we onze kandidaten met een schitterende ervaring in het buitenland. Bij ons krijg je de mogelijkheid 
om dagelijks bezig te zijn met deze internationale passie. Bezoek onze websites www.stage-
usa.nl, www.stage-australia.nl en www.stage-euro.nl voor meer informatie.  
 
Wij Bieden:  

• Een internationaal team met mensen uit Nederland, Duitsland en de VS 
• Een uitdagende baan binnen een jong dynamisch en snelgroeiend bedrijf 
• Een marktconform salaris 
• 25 vakantiedagen (op fulltime basis 40 uur) 
• Geweldige werklocatie in Houthavens, Amsterdam 
	


