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Stage Marketingcommunicatie in het mooiste gebouw van Amsterdam. 
 

Odgers Berndtson Nederland, gespecialiseerd in Executive Search en Leiderschap, is op zoek naar een 

leergierige, energieke en creatieve stagiair(e) om het Marketing Communicatie team te versterken. We bieden 

een stageplek met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid, waarbij je écht deel uitmaakt van het bedrijf en 

waarbij je aan het eind van je stage alles over B2B/B2C marketing en communicatie weet. 

 

Waar kom je te werken? 
Op ons kantoor, Valley in Amsterdam, werken meer dan 35 werknemers met veel plezier en toewijding om elke 

dag te verbeteren en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Ons bedrijf is één van de grootste 

Executive Search organisatie Nederland en de op een na grootste organisatie ter wereld buiten de Verenigde 

Staten. Odgers Berndtson werd opgericht in 1966 en heeft meer dan 60 kantoren wereldwijd. Wij verrichten 

voornamelijk executive searches en leiderschapsprogramma’s voor posities die variëren van Senior Managers tot 

Bestuurders en Commissarissen. We innoveren, informeren en inspireren en geloven in lef, plezier, optimisme en 

behoefte aan positieve verandering. 

 

Wat ga je o.a. doen? 
• Het opstellen van externe nieuwsbrieven voor diverse practices; 

• Het beheren van de website en social media (LinkedIn), zowel organisch als betaald;  

• Het in kaart brengen van de Customer, - en Candidate Journey; 

• Beheren en uitvoeren van de bedrijfsbrede activiteitenkalender. 

 

Wat breng je mee? 

• Hbo werk- en denkniveau; 

• Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk; 

• Vaardigheid in het schrijven van teksten;  

• Je hebt talent in het bedenken van doeltreffende posts; 

• Ervaring op het gebied van e-mailmarketing, social kanalen en photoshop is een pre; 

• Je bent pro-actief, zelfstandig, creatief, accuraat, flexibel en georganiseerd; 

• Hands on-mentaliteit; je weet van aanpakken en je kan multi-tasken; 

• Je bent minimaal 5 maanden fulltime beschikbaar (32-40 uur); 

• Je staat ingeschreven bij een Hogeschool of Universiteit. 

 



Wat bieden wij? 
Odgers Berndtson biedt jou een prachtige stageplek in Amsterdam in een waanzinnig mooi kantoor genaamd 

Valley, op de afdeling Marketing. Je ontvangt een marktconforme stagevergoeding, werkt met verschillende 

practices samen en je leert alles op het gebied van Executive Search. Je bent meer dan welkom bij onze 

maandelijkse kantoorborrel (incl. karaoke). Deze stage biedt ruimte voor jouw creatieve inbreng en waar je in 

korte tijd de veelzijdigheid van het marketingcommunicatie vak leert kennen. Daarbij begeleiden we je in je 

stageopdracht of scriptie. 

 

Periode 
Per februari 2023. De stage duurt minimaal 5 maanden en is voor 32-40 uur per week. (Afhankelijk van je 

stageopdracht of het onderwerp van je scriptie). 
 

Solliciteren? 

Ben je enthousiast? Mail dan je CV o.v.v. Stageplek Marketing naar Marketing Director: 

laura.ophof@odgersberndtsom.com.  

Wil je weten wie we zijn? Kijk dan op: Our Executive Search Experts in the Netherlands | Odgers Berndtson. 

We kijken uit naar je komst! 
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