BN De Stem, Breda
Regionaal dagblad BN De Stem zoekt een stagiair voor de multimediaredactie. Doorlopend
BN DeStem is een regionaal dagblad met een (mobiele) nieuwssite en diverse nieuwsapps. Via deze
platformen brengen wij de regio op de hoogte van het laatste nieuws uit West-Brabant en ZeeuwsVlaanderen. Op de website en in de telefoonapps gaan we voor snelheid, terwijl we op papier en in
de iPad app meer de verdieping zoeken. Uiteraard worden producties online zo veel mogelijk verrijkt
met foto, video en graphics, om de lezer ook online iets extra’s te kunnen bieden.
Werkzaamheden
Tijdens de stage draai je mee op de multimediaredactie van BN DeStem. We verwachten dat een
stagiair(e) in staat is om nieuwsitems snel te herkennen, heldere teksten te schrijven en die
vervolgens multimediaal te verrijken.
Daarnaast is het mogelijk onderzoek te doen op het vlak van internetjournalistiek. De onderwerpen
voor dit onderzoek kunnen in overleg tot stand komen, evenals de lengte van de stage.
Profiel
Je volgt een journalistieke opleiding (WO), liefst eentje waarbij ook internetjournalistiek aan bod
komt. Ervaring met content managementsystemen en videomontage is een pré.
Je volgt het nieuws op de voet en bent in staat om belangrijke nieuwsitems tijdig te signaleren. Je
bent een teamplayer, initiatiefrijk, creatief en stressbestendig.
Rijbewijs benodigd: nee
Bedrijfsinformatie
BN DeStem is een regionaal Nederlands dagblad uit Breda. Het richt zich op West-Brabant en Zeeland
en ontstond in 1998 door het samengaan van het Brabants Nieuwsblad (gevestigd in Roosendaal) en
dagblad De Stem (gevestigd in Breda). BN DeStem maakt deel uit van het Wegenerconcern en wordt
verspreid in de regio's Breda, Etten-Leur, Oosterhout, Bergen op Zoom, Roosendaal, Moerdijk en
Zeeland.
Naast de papieren krant wordt het nieuws ook gebracht via de (mobiele) website bndestem.nl en
diverse nieuwsapps voor de smartphone en de iPad. Het nieuws wordt zo veel mogelijk verrijkt met
foto, video, graphics en dossiers om de lezer zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Stagevergoeding
€ 350 bruto per maand bij full time stage.
Reageren
Ben je geïnteresseerd in deze stage, stuur dan je motivatie met C.V. naar Karolien Koolhof per mail.

