Challenge yourself
with an internship at
Johnson & Johnson.
Every year more than 100 students get the chance
to do an internship within Johnson & Johnson the
Netherlands. As an intern at J&J you are a full
member of your team and you will have the
opportunity to work on challenging projects. At the
same time you will contribute to Johnson &
Johnson’s impact on global healthcare. And who
knows, your internship might be the start of an
exciting career within our organization.

For an overview of our current
internship opportunities & to apply:

To make your internship at Johnson & Johnson a
success, the Young Talent Team has set-up various
initiatives so you can learn more about the broader
organization and build a network outside the
department where you do your internship.

In addition to a unique learning experience, we also
offer you:
• An internship allowance
• Travel allowance & additional housing
allowance (if applicable)

For general questions about our
internship opportunities please email:
YoungTalentNL@its.jnj.com

Daag jezelf uit met een
stage bij Johnson &
Johnson.
Ieder jaar krijgen meer dan 100 studenten de kans
om stage te lopen binnen Johnson & Johnson
Nederland. Als stagiair binnen J&J ben je een
volwaardig lid van jouw team en krijg je een
uitdagend takenpakket voorgeschoteld.
Tegelijkertijd draag je bij aan de impact van
Johnson & Johnson op de globale gezondheidszorg.
En wie weet is het de start van een boeiende
carrière binnen onze organisatie

Voor een actueel overzicht van onze
stagevacatures & om te solliciteren:

Om van jouw stage binnen Johnson & Johnson een
succes te maken heeft het Young Talent Team
verschillende initiatieven opgezet zodat je de
organisatie breed kan leren kennen en ook buiten
de afdeling waar je stage loopt een netwerk kan
opbouwen.

Naast een unieke leerervaring, bieden wij jou ook:
• Een stagevergoeding
• Reisvergoeding & eventueel aanvullende
kamervergoeding

Voor algemene vragen over onze
stagemogelijkheden, email:
YoungTalentNL@its.jnj.com

