
 
 

DEUX Agency zoekt 
 

Marketing Communicatie & Project Management Stagiair(e) 
 
(Fulltime meewerkstage) 
 
DEUX Agency is een partnership, marketing en entertainment bureau. We ontwikkelen 
creatieve concepten, formats, events en campagnes om merken aan mensen te verbinden. 
DEUX Agency werkt onder andere voor Heineken, Chivas, The LiveKindly Collective, FBTO, 
ViteaPro en POM Amsterdam. 
 
Stage Marketing Communicatie & Project management  
 

We zijn op zoek naar een aanpakker die onze creatieve afdeling in 4, 5 of 6 maanden tijd  wil 
verbluffen met zijn of marketing en communicatie skills. Je werkt van begin tot eind mee op 
projecten. We werken voor startups tot multinationals. Je belangrijkste taken zullen zijn:  
 

• Ondersteunen bij projectmanagement op bestaande en nieuwe campagnes  
• Ondersteunen bij events  
• (Mee) Helpen bij de ontwikkeling van communicatiemiddelen voor campagnes, 

klanten of events 
• Helpen met het begeleiden van activiteiten rondom campagnes (shoots)  
• Doen van marketing research ter onderbouwing van concepten 
• Meedenken bij concepten en het ontwikkelen van plannen en concepten 
• Meedenken over de eigen communicatie(middelen) en -planning van DEUX  
• Onderzoeken van communicatiemogelijkheden voor verschillende platformen en 

brengt het ook meteen in praktijk  
• Meedenken bij content planning voor onze klanten 

 
Wat breng jij mee? 
 

Ten eerste een flinke dosis energie en ambitie. Verder worden we erg blij van eigen initiatief 
en een eigen mening, af en toe buiten de lijntjes kleuren en een goede muzieksmaak. 
Daarnaast hebben we het volgende eisenlijstje:  
 

• Je volgt een passende marketingcommunicatieopleiding (HBO)  
• Je hebt kennis van entertainment  
• Je bent po-actief 
• Je bent beschikbaar voor een periode van minimaal 4 maanden 
• Je woont in (de buurt van) Amsterdam 

 

Dus… Beginnen je handen te jeuken en wil je in een mooi kantoor, met een gezellig team 
een afwisselde en leerzame stage hebben? Stuur dan je sollicitatie naar 
wouter@deuxagency.com, eventueel met je portfolio! Doe het. Leuk!   


