
	  

GEZOCHT:  WEB  DEVELOPMENT  STAGIAIR  
	  

	  
EEN	  Media	  is	  op	  zoek	  naar	  een	  enthousiaste	  en	  creatieve	  internet	  junkie!	  
Ben	  je	  een	  gedreven	  en	  flexibele	  web	  developer	  met	  veel	  interesse	  in	  internet	  en	  digitale	  media?	  Dan	  zijn	  wij	  op	  
zoek	  naar	  jou!	  
	  
Wie	  zijn	  wij?	  
EEN	  Media	  is	  een	  digitale	  marktleider	  op	  het	  gebied	  van	  vrouwen.	  Wij	  zijn	  een	  digitale	  publisher	  met	  primaire	  focus	  
op	  vrouwen	  in	  de	  leeftijd	  van	  14	  tot	  59	  jaar	  met	  grote	  interesse	  in	  fashion,	  beauty,	  lifestyle,	  gezondheid,	  sport,	  kids	  
en	  e-‐commerce.	  
Naast	  onze	  eigen	  titels	  verzorgen	  wij	  ook	  de	  development	  &	  sales	  voor	  vele	  blogs	  &	  websites.	  Daarnaast	  hebben	  wij	  
verschillende	  e-‐commerce	  en	  subscription	  commerce	  concepten.	  
	  
Voor	  ons	  bedrijf	  zijn	  wij	  op	  zoek	  naar	  een	  stagiair(e)	  die	  zich	  kan	  vinden	  in	  het	  afwisselen	  van	  een	  breed	  scala	  aan	  
werkzaamheden.	  
	  
De	  werkzaamheden?	  
Een	  kleine	  greep	  uit	  de	  alledaagse	  werkzaamheden	  bij	  EEN	  Media:	  

-‐ Ontwikkelen	  van	  (mobiele)	  websites	  in	  PHP	  /	  Wordpress	  
-‐ Doorontwikkelen	  en	  optimaliseren	  van	  CMS’en	  en	  databases;	  	  
-‐ Implementeren	  van	  nieuwe	  functionaliteiten	  en	  designs;	  	  
-‐ Testen	  van	  websites	  op	  desktop,	  tablets	  en	  mobile	  

	  
Jouw	  profiel?	  

-‐ Uitstekende	  beheersing	  van	  de	  Nederlandse	  en	  Engelse	  taal	  (in	  woord	  en	  geschrift)	  
-‐ Je	  bent	  positief,	  sociaal	  en	  flexibel	  
-‐ Kan	  overzicht	  houden,	  bent	  nauwkeurig	  en	  kan	  goed	  zelfstandig	  werken	  
-‐ Houdt	  van	  aanpakken	  en	  bent	  een	  echte	  doorzetter	  
-‐ Kennis	  en	  verdieping	  in	  de	  nieuwste	  (mobiele)	  internet	  technieken.	  
-‐ Ervaring	  met	  HTML/CSS/PHP	  is	  een	  pré.	  Ervaring	  met	  Wordpress	  zou	  helemaal	  fijn	  zijn.	  
-‐ Beschikt	  over	  een	  eigen	  laptop	  

	  	  
Periode?	  
Vanaf	  augustus/september	  2016.	  Aantal	  uren	  en	  periode	  in	  overleg.	  
	  
Ben	  jij	  de	  persoon	  die	  wij	  zoeken?	  
Stuur	  je	  motivatiebrief	  met	  CV	  en	  foto	  naar	  jobs@eenmedia.nl	  t.a.v.	  Louise	  Lam	  (o.v.v.	  Web	  Development	  Stage)	  
	  
Website:	  
www.eenmedia.nl	  
	  


