
VACATURE STAGIAIR(E) redactie en marketing 

Hou je van lezen, ben je benieuwd naar het reilen en zeilen van een uitgeverij en zou je graag 

werkervaring opdoen in het boekenvak? Wij zoeken per 1 september een stagiair(e) om ons te 

ondersteunen op de redactie en bij de socialmedia-marketing. 

LOFT is een nieuw digital only imprint van uitgeverij Ambo|Anthos en geeft e-books en 

audioboeken uit op het gebied van feelgood en spanning. LOFT bestaat uit een klein team, 

wat betekent dat je als stagiair bij alle facetten van het uitgeven betrokken bent: van redactie 

tot productie en marketing. 

We zijn op zoek naar een stagiair(e) die affiniteit heeft met lezen, en met plezier feelgood en 

spannende romans leest. Je werkt graag in teamverband maar kan ook zelfstandig aan de slag, 

en je bent proactief. Kennis van e-mailmarketing en Photoshop is een pré, maar geen vereiste. 

Ben jij een enthousiaste stagiair(e) met een hands-on mentaliteit en interesse in het 

boekenvak? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet.  

 

Tot de werkzaamheden behoren onder andere: 

 Meelezen met de redactie en redigeren van manuscripten 

 Meedenken over en uitvoeren van creatieve socialmediacampagnes 

 Maken van aantrekkelijke socialmediaposts 

 Opmaken persberichten voor pers & bibliotheek 

 Afhandelen aanvragen recensie-exemplaren bloggers en pers 

 (Mee)schrijven aan SEO-teksten 

Profiel: 

 Affiniteit met lezen (feelgood en thriller) 

 HBO of universitair denkniveau 

 Handig met social media 

 Stressbestendig en hands-on 

 En vooral enthousiast! 

Wij bieden: 

 Een stage van 36 uur per week, voor minimaal 5 maanden vanaf 1 september 2021 

 Een prettige werksfeer met gezellige collega’s 

 Ruimte om het initiatief te nemen en eigen ideeën te ontwikkelen 

 Een kans om kennis en ervaring op te doen in het boekenvak  

 Een stagevergoeding 

 



Interesse in deze stage? Stuur een korte motivatie en cv naar Jennifer Boomkamp via 

jboomkamp@amboanthos.nl  

 
 


