
 
 
Zet je creatieve skills in tijdens een communicatie 
stage bij ELANCE in Amsterdam 
 
Als communicatie stagiair(e) heb je bij ELANCE een belangrijke 
uitvoerende rol binnen marketing en communicatie. Met je creatieve 
blik op content ondersteun je de missie van ELANCE en houdt je je 
bezig met de uitvoering van de communicatie planning. Zo schrijf je bijvoorbeeld 
social media posts, maak je presentaties en schrijf je content voor de website. Ook 
denk je mee over de ontwikkeling van fotografie en film en andere inspirerende 
communicatiemiddelen. 
 
Dit ga je leren 
Tijdens je stage ga je veel leren over marketing en communicatie binnen een 
dynamische, groeiende organisatie. Zo ga je je onder andere richten op de 
uitvoering van het communicatieplan 2019/2020 van ELANCE, zoals de interactie 
met onze doelgroepen via verschillende (social media) kanalen, maar ook de 
promotie van verschillende interne en externe events. Samen met de 
communicatiemanager zet je je in voor een krachtige en consistente 
zichtbaarheid van ELANCE. 
 
Dit ben jij 
Herken jij jezelf in de volgende eigenschappen? 

-  Je bent enthousiast over onze missie 
-  Je houdt van creatief denken en vindt het leuk om sterke content te 
creëren 
-  Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en pakt snel taken op 
-  Je bent schrijfvaardig en hebt een sterke pen 
-  Je haalt energie uit een gezellige, dynamische omgeving 
-  Je hebt indesign en/of photoshop skills 
-  Pre: je kan goed fotograferen (en vindt het leuk!) 

Wat bieden wij jou? 
Naast de wereldberoemde ELANCE lunches, bieden wij jou een waanzinnige stage 
waarbij je veel gaat doen en leren binnen communicatie. Maar ook ga je een 
bijzondere missie ondersteunen: meiden en jonge vrouwen in Nederland 
versterken zodat zij hun dromen en ambities waar kunnen maken. Wij bieden en 
stage-overeenkomst voor een periode van één (school)jaar of half jaar, minimaal 
24 uur per week. We werken samen in een informele, gezellige sfeer waar veel 
ruimte is voor eigen initiatief (en lekker eten!). Je maakt onderdeel uit van een leuk 
en enthousiast team en netwerk van inspirerende vrouwen. 

 

 

 



 

De ELANCE missie 

ELANCE Academy brengt meiden en vrouwen uit allerlei leefwerelden met 
verschillende talenten bij elkaar. We geloven in ontwikkeling door middel van 
coaching en verbinding, zodat jonge vrouwen versterkt worden om hun ambities 
waar te maken. 

  
ELANCE Academy is een coachingsacademie die sinds 2010 meiden en jonge 
vrouwen uit verschillende leefwerelden versterkt en bij elkaar brengt in ons Strong 
Girls Network. Een krachtig netwerk waarin jonge vrouwen elkaar inspireren en 
motiveren hun kwaliteiten te benutten en vol zelfvertrouwen de wereld te 
betreden en zo een rolmodel voor de volgende generatie te zijn. 
Dit is hoe wij ons het liefst aan iedereen voorstellen. Onze missie is om Amsterdam 
te verrijken met nog meer sterke, jonge vrouwen en dat doen wij o.a. met de steun 
van andere sterke Amsterdamse vrouwen, die voor deze meiden fungeren als 
rolmodellen. Elk jaar zien we weer hoe meisjes die gecoacht worden bij ELANCE 
Academy groeien, sterker worden en meer zelfvertrouwen krijgen. 
 
Denk jij dat je onze nieuwe communicatie stagiaire bent? Stuur je motivatie en CV 
naar julienne@elanceacademy.nl . 
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