VNU Business Publications Haarlem
VNU Business Publications is de toonaangevende uitgeverij van aansprekende titels als Intermediair,
Computable, CRN, Sprout en Management Team. Computable is hét merk voor ict-professionals en
it-managers in Nederland. Computable bestaat uit een weekblad met een oplage van 85.000, een
drukbezochte website (www.computable.nl), een dagelijkse nieuwsbrief, de kwartaaluitgave
Computable Overheid, vijf jaarlijkse gidsen en diverse (web)seminars.
Voor onze redactie zoeken wij enthousiaste stagiairs.
Wil je het journalistieke vak in al zijn facetten leren kennen? Bij Computable schrijven we niet alleen
artikelen, maar maken we ook reportages, foto’s, audioreportages en webtv. Daarnaast organiseren
we ook (web)seminars en zetten we portals voor de verschillende segmenten in onze doelgroep op.
Als stagiair krijg je bij ons de kans om kennis te maken met alle onderdelen van de huidige
(web)journalistiek.
Is je nieuwsgierigheid gewekt?Kom dan gewoon eens een keer vrijblijvend kennismaken!
Stage-opdracht:
Wij hebben diverse stage-opdrachten voor meerdere stagiairs. Actuele stage-opdrachten zijn
bijvoorbeeld:



Het opzetten van een volwaardig en kwalitatief webtv-journaal voor de doelgroep van
Computable;
Het opzetten van een draaiboek voor de implementatie van de online strategie op het gebied
van portals voor onze doelgroepen.

Daarnaast loop je mee bij de totstandkoming van de verschillende journalistieke producties van
Computable.
Wat we zoeken:






Journalistieke ambitie en enige journalistieke ervaring;
Enige kennis van en interesse in ict;
Uitstekende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid;
Initiatiefrijk;
Flexibel.

Wat we bieden:
Gedegen begeleiding;



Kans om je het journalistieke vak eigen te maken;
Kans om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de online strategie van een grote uitgever.

Periode:

doorlopend.
Stagevergoeding:
Ongeveer 500 euro per maand (bij volledige werkweek).
Informatie en sollicitatie:
Neem voor meer informatie contact op met de hoofdredacteur van Computable: Alex Beishuizen op
(023) 546 3531. Wil je solliciteren, dan kun je een korte motivatie samen met je cv mailen
aan a.beishuizen@bp.vnu.com onder vermelding van ‘Stage’.
Haal de informatiebrochure op bij de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen!

