ANP, Rijswijk
Organisatieprofiel:
Het Algemeen Nederlands Persbureau ANP is dé nieuwsleverancier van Nederland. In dagbladen, op
radio en tv, op internet, bij overheden en het bedrijfsleven: overal is het ANP-nieuws terug te
vinden.
Bij het ANP werken dag en nacht, zeven dagen per week, alle dagen van het jaar journalisten om een
permanente stroom van nationaal en internationaal nieuws te leveren. Het ANP biedt stageplaatsen
aan op verschillende redacties voor studenten met journalistieke ambitie. Stagiair(e)s kunnen terecht
op onder meer de redacties Binnenland, Amsterdam, Buitenland, Parlement, Sport en Economie.
Werkzaamheden tijdens stage:
De stagiair(e)s nemen als volwaardige redacteuren deel aan alle op de redactie voorkomende
werkzaamheden. Die bestaan onder meer uit: het schrijven van nieuwsberichten, op basis van
verschillende bronnen, het garen en verslaan van nieuws, op basis van verschillende bronnen
(buitenlandse persbureaus, eigen correspondenten, persberichten) of door zelf actief op jacht te
gaan, het selecteren van nieuws, het vertalen en redigeren van nieuwsberichten van buitenlandse
persbureaus (op de redactie Buitenland), het schrijven van samenvattingen, achtergrondverhalen,
portretten, overzichten en andere formats die het ANP gebruikt. etc.
Algemene verslaggeving
Periode:
Verschillende periodes zijn mogelijk, bij voorkeur een periode van drie aangesloten maanden.
Gevraagd wordt: nieuwsgierige studenten, journalistieke ambitie en/of enige journalistieke
ervaring/opleiding, uitstekende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, contactuele
vaardigheden en redelijk zelfstandig kunnen werken, bereidheid om op onregelmatige tijden te
werken, indien een stage bij Buitenland wordt gevolgd: ten minste passieve kennis van Duits, Frans
en Engels.
Geboden wordt:
Een degelijke en journalistiek geschikte stageplaats bij het grootste persbureau van Nederland. De
mogelijkheid inzicht en vaardigheden te verwerven, die nodig zijn voor het maken
van nieuwsberichten. De mogelijkheid dagelijks journalistiek werk te doen, dat wordt gepubliceerd
en verspreid naar alle grote andere media in Nederland. Een stagevergoeding van 320 euro per
maand bij fulltime werkweek (40 uur). En een kans om te laten zien wat je waard bent als
(aankomend) journalist. Zie ook: http://www.anp.nlStuur je CV en brief naar: personeel@anp.nl

