
VACATURE 

PR & COMMUNICATIE ZOMERSTAGE/BIJBAAN 

Gevraagd 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gemotiveerde PR & Communicatie hulp, die in de 
zomerperiode minimaal 24 uur per week beschikbaar is. 

FUSE 

Wie zijn ‘wij’? FUSE Communication is een full service communicatiebureau in Amsterdam. Dat 
is een hele mond vol, dat weten we. Binnen deze vier muren hebben wij een aantal afdelingen: 
PR & Communicatie, Content & Strategie, Social Media en Paid Media. Wij verrichten ons werk 
met in het achterhoofd dat de klant profijt kan hebben van meerdere afdelingen tegelijk. Wil 
de klant alleen PR, of is er behoefte aan een strategie om het merk in de markt te zetten? Of 
draait het vooral om social mediadiensten? 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 MADE.COM, CYBEX, 
Peugeot en vele anderen. Met Amsterdam als prachtige back drop en een klein en hardwerkend 
team is FUSE Communication misschien wel hét bureau voor jou. 

Werkzaamheden 

- Persberichten schrijven of vertalen, opmaken in het verzendsysteem en versturen  
- Up to date houden van pers en influencer database 
- PR Manager ondersteunen bij de maandelijkse rapportages voor klanten 
- Assisteren bij de productie en/of het perstraject rondom persevents 
- Ondersteunen van Social Media Manager door middel van content creatie en inplannen van 

posts op verschillende kanalen 
- 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! 
- Ondersteuning algemene kantooractiviteiten 

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 we je aandacht? 

Top! Meteen solliciteren. Je kan je CV en motivatie(brief) en alles wat je met ons wil delen, 
mailen naar info@fuse-communication.com t.a.v. Mijke de Jong.  


