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VACATURE 
PR & COMMUNICATIE STAGE 

GEVRAAGD
Wij zijn met ingang van 1 september 2017 op zoek naar een enthousiaste, gemotiveerde PR & 
Communicatie stagiair(e), die fulltime beschikbaar is voor een periode van minimaal 5 maanden.

FUSE
Wie zijn ‘wij’? FUSE Communication is een full service communicatiebureau in Amsterdam. Dat is 
een hele mond vol, dat weten we. Je kan het een beetje zo zien: binnen deze vier muren hebben 
wij een aantal afdelingen: PR & Communicatie, Content & Strategie, Social Media en Paid Media. 
Never a dull moment. Wij verrichten ons werk met in het achterhoofd dat de klant baad kan 
hebben bij integratie van alle afdelingen. Wil de klant alleen PR, of puur gebruikmaken van de 
(fashion) showroom of alleen social media diensten afnemen? Geen probleem, wij zorgen ervoor 
dat dit ook als een geoliede machine loopt.

Wij hebben het genoegen om samen te werken met toffe merken als Zalando, Timberland, GANT, 
TopVintage, Repeat Cashmere, CYBEX, Made.com en vele anderen. Met Amsterdam als prachtige 
back drop en een divers en hardwerkend team is FUSE Communication misschien wel hét bureau 
voor jou.

WERKZAAMHEDEN
 • Ondersteuning algemene kantooractiviteiten
 • Het rapporteren van (PR) meetings
 • Persberichten klaarmaken en versturen (plus eventueel helpen met schrijven)
 • Bijhouden van publicaties over klanten en hun werkterrein om op de hoogte te blijven van   
  ontwikkelingen en kansen in de markt
 • Informatie verzamelen om communicatieplannen voor onze klanten op te kunnen stellen
 • Meedenken in creatieve denkproces om nieuwe ideeën aan de klant voor te stellen. 
  Toffe campagnes gezien? Like, share en deel met het team!
 • Assisteren van de PR Managers bij de productie en/of het perstraject rondom persevents 

EISEN
 • Je bent een proactieve doorzetter die zich bovengemiddeld inzet en zich niet snel uit het 
  veld laat slaan
 • Je hebt een hands on mentaliteit en kan honderd dingen tegelijk (als het moet)
 • Je bent sociaal (en bovenal gezellig!)
 • Je bent zeer accuraat 
 • Je hebt continu je creatieve voelsprieten aanstaan
 • Bij voorkeur heb je een HBO-WO niveau

HEBBEN WIJ JOUW AANDACHT?
Top! Meteen solliciteren. Je kan je CV, foto, motivatie(brief) en alles wat je met ons wilt delen, 
mailen naar info@fuse-communication.com t.a.v. Maaike Wegman. 


