
	  

ALLROUND	  STAGE	  BIJ	  EEN	  VAN	  DE	  GROOTSTE	  ONLINE	  
PUBLISHERS	  VAN	  NEDERLAND!	  

	  
EEN	  Media	  is	  per	  direct	  op	  zoek	  naar	  een	  enthousiaste	  multitasker!	  
Ben	  je	  gedreven	  en	  flexibel	  inzetbaar	  voor	  veelzijdige	  taken?	  Dan	  zijn	  wij	  op	  zoek	  naar	  jou!	  EEN	  Media	  is	  op	  zoek	  
naar	  een	  allround	  stagiair(e)	  die	  graag	  de	  handen	  uit	  de	  mouwen	  wil	  steken	  en	  voor	  de	  volle	  100%	  het	  bedrijf	  gaat	  
ondersteunen.	  Wij	  bieden	  je	  een	  stageplek	  met	  hele	  afwisselende	  en	  diverse	  werkzaamheden.	  Een	  unieke	  kans!	  
	  
Wie	  zijn	  wij?	  
EEN	  Media	  is	  een	  van	  de	  grootste	  digitale	  publishers	  gericht	  op	  vrouwen	  met	  interesse	  in	  fashion,	  beauty,	  health	  en	  
lifestyle.	  Als	  stagiair(e)	  zit	  je	  samen	  op	  het	  kantoor	  met	  de	  redactrices	  van	  Girlscene.nl,	  Ze.nl,	  Fashionscene.nl,	  
Foodness.nl,	  TrendAlert.nl	  en	  Chicklit.nl,	  waardoor	  je	  een	  uniek	  kijkje	  achter	  de	  schermen	  krijgt!	  
	  
De	  werkzaamheden	  
Een	  kleine	  grip	  in	  de	  alledaagse	  werkzaamheden	  bij	  EEN	  Media:	  

-‐ Marketing	  –	  Social	  media	  aanpakken	  en	  onderhouden,	  publicaties	  inplannen,	  statistieken	  analyseren	  
-‐ Office	  –	  Gasten	  ontvangen,	  pakketten/post	  sorteren,	  agenda’s	  beheren	  
-‐ HRM	  –	  Mededelingen	  verzorgen,	  borrels	  plannen,	  contracteren,	  vacatures	  behandelen	  
-‐ Communicatie	  –	  Contactpersoon	  van	  EEN	  Media	  voor	  partners	  en	  klanten	  
-‐ Finance	  –	  Factureren,	  uitgaven	  bijhouden,	  bestellingen	  plaatsen	  

	  
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	  
-‐ Beschikt	  over	  een	  eigen	  laptop	  

	  	  
Periode	  
Bij	  voorkeur	  per	  direct.	  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.	  Sollicitatie	  Allround	  stage)	  
	  
Website:	  
www.eenmedia.nl	  
	  


