Virtùmedia
Redactiestage bij uitgeverij Virtùmedia. Doorlopend.
We zoeken stagiaires voor onze special interest websites! Zin in? Nú mailen naar Jaimy Stregels (),
Daan Couwenbergh ( dcouwenberg@virtumedia ) of Zara Mansourova zmansourova@virtumedia.nl
Op een dynamische uitgeverij van special interest tijdschriften is het een komen en gaan van
stagiaires. Daarom zoeken wij doorlopend naar stagiaires die het stokje overnemen op onze
webredacties. Het liefst iemand die studeert, affiniteit heeft met geschiedenis, outdoor of
bijvoorbeeld dans en yoga, lekker schrijft en betrokken is bij de actualiteit en de journalistiek.
Heb jij een vlotte pen en affiniteit met de special interest tijdschriften/websites die uitgeverij
Virtùmedia aanbiedt? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor onze tijdschriften en websites hebben wij doorlopend stageplekken beschikbaar.
Wat verwachten wij van je?






Je draait écht mee in ons mediabedrijf. Dit is véél meer dan een schrijfstage. Je bekwaamt je
in sneltreinvaart in alle aspecten van het vak webredactie.
Je leert in de praktijk. Geen woorden, maar daden dus. Fouten maken mag, zo lang je er
maar van leert.
Je neemt je verantwoordelijkheid. Dit geldt voor alles wat je doet. Is je webredacteur
afwezig, dan krijg je de kans zijn / haar taken waar te nemen. Ben je er zelf niet, dan zorg je
er zelf voor dat je collega’s tijdig weten welke taken ze van je over moeten nemen.
Je werkt gestructureerd en efficiënt. Je leert jezelf aan planmatig te werken. En alles wat je
aanpakt ook meteen goed af te ronden. Dat is fijn voor ons, maar ook voor jou. Het is een
vaardigheid die je zeer van pas zal komen.

Wat mag je van ons verwachten?







Je krijgt de unieke kans meerdere maanden volwaardig mee te draaien in ons mediabedrijf.
Je leert webartikelen schrijven, je bekwaamt jezelf in SEO, je leert ‘productie draaien’ en
ideeën te pitchen, je ontdekt dus in de praktijk wat het vak webredactie inhoudt. Dergelijke
praktijkervaring is heel veel waard in je verdere carrière.
Het voordeel van een klein bedrijf: talent en eigen initiatief worden gezien én beloond. Heb
je een écht goed idee voor een nieuwe rubriek, dan kun je daar bij wijze van spreken de
volgende dag al mee starten. En misschien houd je wel een baan over aan je stage. Iedere
webredacteur bij Virtùmedia is ooit begonnen als stagiair(e).
Je krijgt een jaarabonnement op een tijdschrift naar keuze.
Je krijgt van ons stagevergoeding van 150 euro (5 dagen/week).

