Press Now Amsterdam
Supporting Independent Media
Press Now geeft ondersteuning aan onafhankelijke media in conflictgebieden en transitielanden, in
het bijzonder op de Balkan, de voormalige Sovjet-Unie en het Midden-Oosten. Press Now werkt aan
zes programma’s: (1) noodhulp voor media en journalisten, (2) structurele ondersteuning van
gedrukte media, (3) structurele ondersteuning van electronische media, (4) transformatie van
staatsomroepen tot publieke omroepen, (5) Transformatie van journalistieke opleidingen en (6)
Structurele ondersteuning van media-instituties. Op het kantoor van Press Now in Amsterdam
werken 11 vaste medewerkers. Daarnaast heeft Press Now regiokantoren in vier landen en zijn tal
van deskundigen uit de wereld van media en journalistiek bij het werk van Press Now betrokken.
Press Now is op zoek naar
Stagiairs (V/M)De stagiairs hebben de volgende taken:




Verrichten van onderzoek naar de media-situatie en naar politieke ontwikkelingen in
conflictgebieden en transitielanden
Schrijven van beleidsstukken, jaarplannen, rapporten, adviezen, projectvoorstellen,
jaarverslagen en stukken voor de website en nieuwsbrieven;
Leveren van een bijdrage aan de uitvoering van projecten, zoals het organiseren van
conferenties, uitwisselingsbezoeken en bezoeken van experts.

We zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten die voldoen aan het volgende profiel:
Je volgt een studie journalistiek, communicatiewetenschappen of internationale betrekkingen of een
andere relevante opleiding aan een universiteit of hogeschool;




Je hebt aantoonbare interesse voor mediaontwikkelingen en/of de politieke
ontwikkelingen in één of meer van de regio’s waar Press Now werkzaam is;
Je kunt goed overweg met internet;
Je hebt een goede actieve en passieve kennis van de Engelse taal.

Geboden wordt een leuke stageplaats van minimaal vier maanden in een enthousiast en
gemotiveerd team. Dankzij de kleine omvang van de organisatie is er volop ruimte voor stagiaires om
volwaardig mee te draaien in processen van beleidsontwikkeling en -uitvoering. Stagiairs ontvangen
een vergoeding van eventuele reiskosten en andere onkosten. Belangstellenden kunnen een brief
met motivatie en bijgevoegd CV sturen aan :
Directie Press Now, Witte Kruislaan 55, 1217 AM Hilversum, 035-6254300,info@pressnow.nl Kijk ook
op www.pressnow.nl

