Redacteur met een oog voor trends voor het nieuwe Trendalert
Ben jij verslaafd aan Instagram, Facebook en Twitter? Is het voor jou een sport
om als eerste op de hoogte te zijn van de nieuwste fashion, beauty en lifestyle
trends? En heb je ook nog eens een vlotte pen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Het nieuwe Trendalert.nl is op zoek naar een redacteur die niet genoeg kan krijgen
van fashion, beauty, interior, wedding, travel, mama en andere lifestyle gerelateerde
onderwerpen. De focus ligt, zoals de naam al doet vermoeden, op trends.
Als redacteur bij Trendalert.nl schrijf je creatieve en kwalitatieve content voor de site
maar je zal ook perspresentaties bezoeken, je bezig houden met social media en
meedoen aan brainstormsessies
Wat zoeken we:
- Je kunt snel en grappig, leuke en creatieve én kwalitatieve stukken schrijven
- Je bent in het bezit van een HBO of WO diploma op het gebied van communicatie,
journalistiek of media
- Je schrijft foutloos Nederlands
- Je hebt gevoel voor beeld
- Je kunt zelfstandig werken
- Je bent op de hoogte van wat er speelt op het gebied van de bovengenoemde pijlers
en weet alles over de trends en tendensen in medialand
- Ervaring met het maken van beeld is een grote pre (foto, video en vormgeving)
Wat bieden wij:
- Je werkt in een supergezellig team
- Je zult onderdeel zijn van een titel die zich zal richten op innovatie
- Je werkt aan de groei van de website en alle social media kanalen
- Het kantoor bevindt zich in De Hallen (dus een hele leuke omgeving!)
- Een marktconform salaris met bijbehorende secundaire voorwaarden
Heb je interesse? Aarzel dan niet en stuur je motivatiebrief met CV naar
michelle@fashionscene.nl met als onderwerp 'Vacature redacteur Trendalert.’
Maak er iets leuks van want niets is te gek!

