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Kom jij ons team versterken als…  

 
Als communicatie stagiaire heb je bij ELANCE Academy een belangrijke uitvoerende rol 
binnen marketing en communicatie. Met je scherpe en creatieve blik ondersteun je onze 
missie en houd je je bezig met onze owned, shared, en earned media. Ook denk je mee 
over de ontwikkeling van nieuwe, inspirerende communicatiemiddelen en mogelijkheden. 
 

ELANCE coacht, leidt op, onderzoekt, inspireert en verbindt. Ze gelooft in een wereld waarin 
iedere (jonge) vrouw de mogelijkheid heeft haar kwaliteiten te ontwikkelen en gestimuleerd 
wordt om dromen en ambities te hebben en deze waar te maken. Diversiteit, gelijke kansen 
en vertegenwoordiging en economische zelfstandigheid zijn hierin belangrijke 
uitgangspunten. We hebben een sterk netwerk en uitgebreide kennis en expertise op dit 
gebied. We werken samen met het sociaal domein, onderwijs en bedrijfsleven. Door middel 
van diverse programma’s coachen wij meiden en jonge vrouwen in de leeftijd van 10-32 
jaar. ELANCE Academy heeft sinds 2010 ruim 1500 meiden en jonge vrouwen opgeleid tot 
sterke, inspirerende rolmodellen voor de volgende generatie! 
 

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 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 Marketing & Communicatie Coördinator zet je je in voor een krachtige en 
consistente zichtbaarheid van ELANCE. 
 

• Volgt een communicatie gerelateerde studie op HBO niveau  
• Heeft 0-1 jaar werkervaring (communicatie is een pré!) 
• Is een creatieve denker en vindt het leuk om daarmee sterke content te creëren 
• Heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en neemt graag het initiatief 
• Kan zelfstandig en gestructureerd werken 
• Is schrijfvaardig en heeft een sterke pen 
• Heeft grafische vormgeving skills 
• Is enthousiast over onze missie en denkt inclusief en cultuursensitief 
• Kan goed werken in een hectische en steeds veranderende omgeving 
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Naast onze beroemde lunches, bieden wij jou een waanzinnige stage waarbij je veel gaat 
leren én doen. Wij bieden een stage-overeenkomst voor een periode van een jaar en een 
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. 

 

Stuur dan een mail met je cv en motivatie naar denhaag@elanceacademy.nl 
t.a.v. Micha Perk.  
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