
 

Stagiair Project- & Accountmanagement  

Link bedenkt activerende concepten die daadwerkelijk bijdragen aan de commerciële 
doelstellingen van opdrachtgevers. Daarvoor brengen we merken samen, verbinden we 
mensen met producten en diensten of koppelen we bedrijven aan nieuwe thema’s. Op die 
manier ontstaan er unieke, aantrekkelijke en aanstekelijke samenwerkingen die keer op keer 
– al 29 jaar lang – zeer succesvol blijken.  

We creëren tailor mades, merkactivaties, spaaracties, loyalty programma’s en (online) 
winkelactivaties. Maar we maken ook tijdschriften en boeken, we ontwikkelen tv-
programma’s en nieuwe producten. Daarbij vormen marketing, sales, pr en innovatie altijd 
een logisch geïntegreerd geheel. Bekijk recent werk op link.nl  

Bij Link doen talentvolle creatieven, ervaren marketing & sales mensen en pragmatische 
projectmanagers er samen alles aan om slimme ideeën tot in perfectie uit te voeren. Voor 
de meeste van onze opdrachtgevers zijn we op deze manier al jarenlang actief.  

Link is op zoek naar een enthousiaste stagiair die van afwisseling en aanpakken houdt! Als 
stagiair ondersteun je ons Project/Account Team op verschillende projecten van A tot Z. De 
werkzaamheden zijn erg divers en dynamisch: je ondersteunt o.a. bij het opmaken van 
verkooppresentaties aan de klant, organiseren van events, je bereidt meetings en 
presentaties voor, je onderzoekt ontwikkelingen op de (internationale) markt, producten en 
klanten. In overleg wordt er een leuke en uitdagende stageopdracht geformuleerd. Je krijgt 
de ruimte om je zo breed mogelijk te ontwikkelen en wordt hierin begeleid door een 
doorgewinterde Account Manager.  

Profiel  

- Je volgt een relevante HBO of WO opleiding 
- Je hebt een pro-actieve instelling en bent enthousiast 
- Je bent nauwkeurig 
- Je bent een teamplayer  
- Je bent creatief  
- Je bent zelfstandig, leergiering en niet bang om input te geven  
- En je bent op zoek naar een leuke en leerzame stage  

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Mail dan je CV en motivatie naar 
olga@link.nl.  

 


