STAGEPLAATS BIJ UITGEVERIJ COUTINHO
Ben jij punctueel, tekstueel sterk en kun je denken vanuit de inhoud waarbij je de doelgroep goed
voor ogen houdt? Of kan je dit nog niet maar zou je het wel graag willen leren? Zoek jij een stage bij
een middelgrote uitgeverij en familie bedrijf? Bovendien pal tegenover het treinstation van NaardenBussum? Dan zit je bij ons goed!
Je bent een taalkunde student die inhoudelijk geïnteresseerd is in de content die wij ontwikkelen
voor het Hoger Onderwijs en volwassenonderwijs. Het doorpluizen van teksten zit in je bloed en je
hebt affiniteit met onze fondsen. Daarbij ben geïnteresseerd in didactiek en wil je de content goed
studeerbaar maken.
Wij zoeken stagairs die affiniteit hebben met de uitgeefsector en zich graag bewegen binnen een
familiaire omgeving. Je bent nauw betrokken bij één van onze Redacteuren die jou wegwijs maakt in
het reilen en zeilen op de afdeling. Je kan goed in teamverband werken, maar kan ook veel eigen
verantwoordelijkheid aan. Onder begeleiding krijg je je eigen werkzaamheden om uit te voeren.
Jij:
-

WO Taal- en Cultuurstudies;
Je bent minimaal 4 maanden beschikbaar en loopt minimaal 32 uur per week stage;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Leergierige werkhouding;
Punctueel.

Wij:
-

Bieden je een goede stagevergoeding;
Reiskostenvergoeding indien je geen Ov-studentenkaart meer hebt en verder dan 10 km van
ons pand af woont;
Een leuke en leerzame stageplek met veel eigen verantwoordelijkheid waar geen dag
hetzelfde is;
Een informele werkomgeving;
Uitstekende bereikbaarheid met het openbaar vervoer;
Bij goed presteren kans op freelance opdrachten na afloop van de stage of wellicht
dienstverband.

Interesse?
Wat leuk! Mail jouw cv naar valkengoed@coutinho.nl , verwonder ons met een korte motivatie
waarin je de volgende vragen beantwoord:



Waarom wil jij perse hier je stage komen lopen? Noem 3 redenen;
Schrijf een kort stukje tekst/blog over een product van onze site (www.coutinho.nl) .

