REDACTIESTAGE BIJ ZE.NL
Ben jij bezig met een redactionele opleiding of wil je meer ervaring opdoen in online media, lees
dan snel verder! Wij zoeken namelijk een enthousiaste stagiaire voor Ze.nl.
Ze.nl is hét online vrouwenmagazine van Nederland, gestart in de zomer van 2007. De redactie
bericht dagelijks over beauty, fashion, reizen, shownieuws, eten & drinken, seks & relaties en meer.
Ze.nl is per direct of vanaf begin september op zoek naar een redactionele stagiaire. Het gaat
om een stageplek voor 40 uur per week in De Hallen Amsterdam.
Vind jij het leuk om artikelen te schrijven voor ons online vrouwenmagazine en mee te denken
over de site? Heb je het lef om de straat op te gaan, reportages te maken en interviews te doen?
Kun je zelfstandig werken, zit je bomvol ideeën, heb je humor met een scherp randje, ben je
creatief, niet op je mondje gevallen en neem je graag initiatief? Dan zoeken wij jou!
Werkzaamheden:
Redactioneel
Bedenken en schrijven van pakkende artikelen voor de website
Schrijven van advertorials en winacties
Het volgen van de laatste nieuwtjes
Het bijhouden van social media
Onze eisen?
- Je bent een communicatie, media of journalistiek student met een vlotte pen
- Je houdt van schrijven
- Je weet als geen ander hoe je foutloos Nederlands schrijft en krijgt jeuk van zinnen als ‘me
schatje’
- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
- Je bent bekend met social media kanalen zoals Facebook, Twitter en Instagram
- Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
- Je bent enthousiast, representatief, initiatiefrijk en leergierig.
- Je houdt van aanpakken en bent niet bang om je mening te geven
- Je beschikt over een eigen laptop
Wat bieden wij?
Een professionele, maar gezellige werkomgeving met een informele sfeer. De redactie wordt
dagelijks overladen met leuke spulletjes en we mogen vaak naar toffe evenementen. Er is veel
ruimte voor eigen inbreng en ideeën, een jong en gezellig team om mee samen te werken!
Periode: Per direct (zomerstage) of per september 2017
Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur een mailtje met CV en motivatie naar michelle@ze.nl Wie
weet zit jij dan binnenkort wel bij ons op de redactie!
Website:
www.ze.nl

