Vacature

Stage Content Editor / Creator
DIGIFOTO is the place to be op het gebied van foto- & videografie.
Van interviews, inspiratie, reviews tot de laatste nieuwtjes - alles draait
bij DIGIFOTO om fotografie & video. Met twee fantastische magazines en
een uitgebreide online community, valt bij ons genoeg te doen en te leren!
Wat ga je doen
Bovenop het nieuws zitten en je bent zelfs ‘s nachts wakker te maken als er iets te melden
valt. Het bijhouden van socials, het schrijven van artikelen voor onze socialplatforms en
websites. Als stagiair(e) op onze redactie ondersteun je op alle mogelijke vlakken en draai je
volop mee in een professioneel team van redacteuren die jou waar nodig begeleiden en waar
je veel van gaat leren.
Wie ben jij?
• Je hebt MBO of HBO werk- en denkniveau en volgt bij voorkeur een studie communicatie,
marketing of iets dergelijks.
• Je draait je hand niet om voor een strakke planning.
• Je brengt een groot deel van je tijd door op social-media en dit heeft dan ook geen
geheimen meer voor jou.
• Je bent eager om nieuws als eerste op jouw platform te krijgen, of je nu voor de tv, op
kantoor of onderweg bent.
• Je bent energiek en weet anderen hierin mee te krijgen
• Je bent slim en maakt jezelf gemakkelijk een nieuwe beheeromgeving eigen om content te
plannen en publiceren.
• Je houdt ervan om in data te duiken en content te analyseren. Hieruit haal jij de juiste
informatie of we op dezelfde of een andere koers moeten gaan varen.
Wat kan je verwachten?
• Professional team met gezamenlijke lunch, maandelijkse borrels en de beroemde Clipboard
feesten.
• Geld, oftewel een marktconforme stagevergoeding
• Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën, of je nu stagiaire of manager bent. Hier staan
we altijd voor open.
• Een platte organisatie wat resulteert in een biertje met de baas op de vrijmibo of een potje
tafeltennis.
• Plek om te blijven na je stage
Interesse?
Laat ons weten waarom jij de perfecte kandidaat bent. Mail jouw CV en motivatie
naar stagelopen@clipboardmedia.nl. Meer informatie? Neem telefonisch contact
op via 0157600700.

