
	  

REDACTIESTAGE  BIJ  GIRLSCENE.NL  
	  
Ja,	  je	  leest	  het	  goed.	  Er	  staat	  een	  vacature	  op	  Girlscene!	  De	  redactie	  is	  namelijk	  op	  zoek	  naar	  dé	  stagiaire	  die	  het	  
gezellige	  team	  komt	  versterken	  in	  hartje	  Amsterdam.	  Op	  de	  Girlscene	  redactie	  zijn	  we	  altijd	  op	  zoek	  naar	  meiden	  
die	  het	  redactieteam	  aanvullen	  en	  wie	  weet	  ben	  jij	  wel	  de	  persoon	  die	  we	  zoeken?	  
	  
Het	  leven	  op	  de	  Girlscene	  redactie	  is	  niet	  verkeerd.	  Naast	  hard	  werken	  is	  gezelligheid	  iets	  waar	  wij	  heel	  goed	  in	  zijn.	  
Met	  andere	  woorden:	  je	  verveelt	  je	  geen	  minuut	  als	  je	  stage	  loopt	  bij	  Girlscene!	  Bovendien	  houdt	  de	  Girlscene	  
redactie	  van	  meiden	  die	  kunnen	  aanpakken.	  En	  daarmee	  bedoelen	  we	  goede	  artikelen	  schrijven,	  koffie	  halen	  we	  zelf	  
wel.	  ;-‐)	  
	  
Waar?	  
Een	  gezellige	  redactie	  waar	  hard	  gewerkt	  wordt	  in	  de	  hotspot	  van	  Amsterdam:	  De	  Hallen!	  
	  
Werkzaamheden:	  
Dit	  doe	  je	  onder	  andere	  tijdens	  de	  stage:	  
-‐	  Werken	  aan	  de	  vaste	  rubrieken	  van	  Girlscene	  
-‐	  Eigen	  content	  bedenken	  en	  creëren	  
-‐	  Persevents	  bezoeken	  
-‐	  Fotograferen	  
-‐	  Social	  media	  bijhouden	  
	  
Onze	  eisen?	  
Dit	  vragen	  wij	  van	  jou:	  
-‐	  HBO	  opleiding	  in	  de	  richting	  Journalistiek/Media,	  Informatie	  en	  Communicatie	  
-‐	  Derde-‐	  of	  vierdejaars	  student	  
-‐	  Affiniteit	  met	  Girlscene	  en	  de	  online	  wereld	  
-‐	  Foutloos	  Nederlands	  schrijven	  en	  een	  vlotte	  schrijfstijl	  
-‐	  Geen	  9-‐tot-‐5	  mentaliteit;	  hard	  kunnen	  en	  willen	  werken	  
-‐	  Het	  liefst	  relevante	  ervaring	  met	  CMS	  en	  werken	  in	  de	  online	  wereld	  
-‐	  Woonachtig	  in	  omgeving	  Amsterdam	  
	  	  
Periode:	  	  
Girlscene	  is	  op	  zoek	  naar	  een	  stagiaire	  die	  zo	  snel	  mogelijk	  kan	  beginnen.	  Wij	  zijn	  op	  zoek	  naar	  iemand	  die	  ons	  
gezellige	  team	  kan	  ondersteunen	  voor	  een	  periode	  van	  3	  tot	  5	  maanden.	  	  
	  
Ben	  jij	  de	  persoon	  die	  wij	  zoeken?	  
Heb	  je	  interesse?	  Mail	  dan	  je	  motivatie	  en	  CV	  naar	  danique@girlscene.nl	  met	  als	  onderwerp	  ‘Vacature	  stagiaire’.	  
	  
Website:	  
www.girlscene.nl	  


