
Hoogte Kadijk 143 F15 
1018 BH Amsterdam 
werk@venhoevencs.nl 

STAGE @ VENHOEVENCS  
VenhoevenCS architecture+urbanism is opzoek naar een PR en Communicatie Stagiair (m/v/x) vanaf Januari 2021 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VenhoevenCS architecture+urbanism is een ontwerpbureau voor duurzame, geïntegreerde en intelligente 

architectuur, stedenbouw en infrastructuur. Het bureau heeft een internationale portefeuille van ontwerpen, 

onderzoeken en consultancy projecten en richt zich vooral op complexe stedelijke opgaven. Ons internationale team 

van ca. 50 ontwerpers en bouwkundigen werkt in een open organisatie aan zeer uiteenlopende projecten die raken 

aan de uitdagingen waar onze maatschappij voor staat. Individuele inbreng wordt zeer gewaardeerd en verwacht, ook 

van stagiaires. Als versterking voor ons team zoeken wij een 
 
Ambitieuze en creatieve PR & Communicatie student (m/v/x) voor een stage van 4-6 maanden 
 
 
We zoeken iemand met 

• enthousiasme, een hands-on mentaliteit en affiniteit met de visie en kernwaarden van VenhoevenCS;  

• een opleiding in de richting van nieuwe media, grafisch ontwerpen, communicatie op hbo-niveau; 

• goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

• oog voor detail en ervaring met social media en Adobe software (Photoshop, Illustrator, InDesign);  

• kennis van fotografie en het maken/ bewerken van video’s is een pre.  

 
Het uitvoeren van het PR en communicatiebeleid zal uit o.a. de volgende taken bestaan: 

• Content maken voor social media in Nederlands en Engels (tekst en beeld);   

• Beeldselectie; 

• Website beheer; 

• Na de corona-crisis: organiseren van rondleidingen, excursies en PR events; 

• Briefen, aansturen en controleren fotografen, drukkers en printers 

 

Wij bieden 

• een plek in een internationaal team, met maatschappelijk betrokken collega’s; 

• een creatieve en collegiale werkomgeving, met korte communicatielijnen en weinig hiërarchie. 
 
Je werkt in een klein, hecht stafteam waar flexibiliteit en samenwerking voorop staan. Daarnaast werk je nauw samen 
met een ervaren PR collega. Kijk op onze website voor meer informatie over VenhoevenCS: www.venhoevencs.nl  
Stage voor minimaal 32 uur per week, vergoeding: 650 euro per maand op basis van fulltime. 
Interesse? Stuur vóór 14 December 2020  je motivatie en CV naar werk@venhoevencs.nl.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Berichten die aan ons verstuurd worden door derden in het kader van deze 
vacature worden als niet ontvangen beschouwd. 
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