
	  

FREELANCE  POSITIE  BIJ  CHICKLIT.NL  
	  
Chicklit.nl	  is	  op	  zoek	  naar	  een	  toevoeging	  aan	  ons	  team!	  Ben	  jij	  degene	  die	  wij	  zoeken?	  Solliciteer	  dan	  nu!	  	  
Wij	  zoeken	  een	  echte	  aanpakker	  die	  één	  dag	  in	  de	  week	  bij	  ons	  op	  kantoor	  komt	  werken.	  Heb	  jij	  je	  altijd	  al	  bezig	  
willen	  houden	  met	  boeken,	  series	  en	  films?	  Heb	  je	  een	  oog	  voor	  wat	  een	  artikel	  nodig	  heeft	  om	  geweldig	  te	  worden	  
en	  kan	  je	  ons	  verkopen?	  Dan	  is	  nu	  je	  kans	  om	  te	  solliciteren	  bij	  Chicklit.nl.	  Dus	  boekenbloggers,	  eindredacteuren	  
en	  marketing	  creatievelingen,	  wij	  zoeken	  jou!	  Reageer	  snel!	  
	  
Chicklit.nl	  bestaat	  al	  bijna	  14	  jaar	  en	  in	  de	  laatste	  2,5	  jaar	  hebben	  wij	  een	  grote	  make-‐over	  gehad.	  Chicklit.nl	  
behandelt	  alle	  literatuur	  en	  alle	  genres	  die	  vrouwen	  graag	  lezen.	  Daarnaast	  geven	  wij	  iedereen	  de	  laatste	  film	  en	  
serie	  nieuwtjes	  en	  schrijven	  wij	  de	  leukste	  artikelen.	  Met	  gemiddeld	  130.000	  bezoekers	  per	  maand	  zijn	  wij	  de	  
grootste	  Nederlandse	  boeken,	  serie	  en	  film	  website	  voor	  vrouwen.	  
	  
Wat	  bieden	  we	  jou:	  
-‐	  De	  vrijheid	  tot	  creativiteit	  en	  verantwoordelijkheid.	  
-‐	  Wij	  zijn	  een	  jonge,	  creatieve	  en	  gezellige	  redactie.	  
-‐	  Voor	  een	  ontzettend	  leuke	  entertainment	  website	  schrijven.	  
-‐	  Een	  super	  leuke	  werkplek	  omringd	  door	  verschillende	  redacties	  in	  De	  Hallen	  van	  Amsterdam.	  
-‐	  En	  natuurlijk	  word	  je	  omringd	  door	  boeken,	  films	  en	  series.	  Kortom	  de	  hemel	  dus!	  
	  	  
Werkzaamheden:	  
-‐	  Eindredactie	  artikelen.	  (Eventueel	  herschrijven,	  taal	  controle	  enz.)	  
-‐	  Contact	  met	  filmmaatschappijen,	  pr	  bureau's	  en	  uitgeverijen	  waar	  je	  commerciële	  leads	  uithaalt.	  
-‐	  Verkoop	  advertenties.	  
-‐	  Uitwerken	  promotionele	  campagnes.	  
-‐	  Taalcontrole.	  
-‐	  Schrijven	  nieuws	  artikelen.	  
-‐	  Je	  denkt	  mee	  over	  de	  invulling	  van	  het	  platform.	  	  
-‐	  Je	  werkt	  met	  social	  media	  o.a	  Facebook,	  Instagram	  en	  Twitter.	  
	  	  
Jij:	  
-‐	  Houdt	  van	  boeken,	  series	  en	  films.	  Maar	  je	  bent	  vooral	  een	  echte	  boekenwurm!	  Met	  kennis	  van	  de	  nieuwste	  
boeken.	  
-‐	  Bent	  commercieel	  en	  marketing	  gericht.	  	  
-‐	  Bent	  een	  echte	  taal	  kampioen.	  Je	  spot	  elk	  foutje.	  
-‐	  Hebt	  een	  creatieve	  geest	  en	  een	  creative	  pen.	  Kortom	  je	  hebt	  leuke	  artikel	  ideeën	  en	  kan	  heel	  goed	  schrijven.	  
-‐	  Kan	  factureren.	  
-‐	  Werkt	  makkelijk	  met	  Google	  Analytics.	  
-‐	  Kan	  gelijk	  beginnen.	  
-‐	  Hebt	  minimaal	  een	  jaar	  aan	  marketing	  en	  commerciële	  ervaring.	  
-‐	  Hebt	  minimaal	  anderhalf	  jaar	  eindredactie	  gedaan.	  
Voor	  de	  positie	  zoeken	  wij	  een	  vrouw	  vanwege	  onze	  totaal	  vrouwelijke	  doelgroep.	  
Ook	  melden	  wij	  graag	  vooraf	  dat	  een	  dagprijs	  of	  uurloon	  als	  freelancer	  niet	  mogelijk	  is.	  Wij	  hebben	  helaas	  een	  klein	  
budget	  voor	  deze	  positie	  omdat	  wij	  nog	  groeiende	  zijn.	  
	  
	  
	  
	  



	  
Het	  bedrijf:	  
Het	  bedrijf	  EEN	  Media	  Group	  (EMG)	  is	  een	  multimediaal	  bedrijf	  wat	  actief	  is	  sinds	  2009	  met	  activiteiten	  op	  het	  
gebied	  van	  (digital)	  publishing,	  e-‐commerce	  en	  subscription	  concepten,	  gericht	  op	  vrouwen	  met	  een	  grote	  interesse	  
in	  fashion,	  beauty,	  health	  en	  lifestyle.	  Daarnaast	  hebben	  we	  spin-‐offs	  naar	  TV-‐formats	  (Fashionscene	  TV)	  en	  events	  
(Girlsfair).	  Ons	  huidige	  publishing	  portfolio	  bestaat	  uit	  meer	  dan	  15	  titels,	  waaronder	  Girlscene.nl,	  Fashionscene.nl,	  
Chicklit.nl,	  Beautyscene.nl,	  Foodness.nl	  en	  Ze.nl	  en	  concepten	  als	  de	  Beautybox	  en	  IWantThatMusthave.	  Hiermee	  
bereikt	  EEN	  Media	  ruim	  3	  miljoen	  vrouwen	  per	  maand	  en	  is	  daarmee	  één	  van	  de	  grootste	  online	  publishers	  van	  
Nederland	  met	  focus	  op	  de	  vrouwelijke	  doelgroep	  van	  14	  -‐	  50	  jaar.	  Ons	  kantoor	  zit	  in	  het	  bruisende	  hart	  van	  
Amsterdam	  Oud-‐West	  in	  De	  Hallen.	  
	  
Interesse?	  
Ben	  jij	  degene	  die	  wij	  zoeken?	  Stuur	  je	  motivatiebrief,	  link	  naar	  je	  geschreven	  artikelen,	  eventuele	  blog,	  je	  CV	  en	  
natuurlijk	  of	  jij	  voldoet	  aan	  onze	  gevraagde	  kwaliteiten	  naar	  info@chicklit.nl	  (o.v.v.	  sollicitatie).	  En	  misschien	  ben	  jij	  
straks	  wel	  onderdeel	  van	  de	  redactie	  van	  Chicklit!	  
Wij	  ontvangen	  graag	  alle	  sollicitaties	  voor	  9	  maart	  2017.	  
	  
Ons	  adres	  is:	  
EEN	  Media	  
De	  Hallen	  -‐	  Amsterdam	  
Hannie	  Dankbaarpassage	  14	  
1053	  RT	  te	  Amsterdam	  
	  
Website:	  
www.chicklit.nl	  
	  


