Vacature

Stage Content Editor / Partyscene
Schrijven en werken op de tofste redactie van de Benelux? Het kan. We zoeken per
direct een stagemedewerker. Via onze websites en social mediakanalen houden wij,
Partyscene,maandelijks meer dan 400.000 muziek-, fotografie-, business- en ICT-liefhebbers
op de hoogte.Jij gaat daar een volwaardig deel van uitmaken. Affiniteit met moderne muziek,
fotografie, ondernemen of ICT is daarin een pré.Overigens zoeken we - los van voorafgaand
interessegebied - altijd uitzonderlijke talenten en ongekendgemotiveerden.
Stageperiode
In overleg/per direct
Locatie
Rijswijk, Zuid Holland
Wat ga je doen bij ons?
Bovenop het nieuws zitten, jij bent 's nachts wakker als er iets te melden valt. Een interview?
Koek en ei; zowel voor bekende fotografen enmuzikanten alsindustry-insiders en succesvolle
ondernemersvoel je een brandend interesse. Je draait mee als volwaardig redacteur en
publiceert nieuwsartikelen op onze websites en bijbehorende social media. We begeleiden je
uitgebreid; samen toveren we je om tot een respectabel journalist.
Wat verwachten wij van jou?
• Enthousiasme en 110% inzet.
• Minimaal mbo werk- en denkniveau.
• Breed interessegebied.
• Affiniteit met muziek, fotografie, ondernemerschap of ICT (minimaal één van de genoemde
interessegebieden).
• Jouw ABN (schrijven en spreken) is van een goed-, zo niet hoog niveau.
• Je studeert journalistiek, of een soortgelijke communicatieve opleiding, minimaal op Hboniveau.
• Volg je een Mbo-opleiding en onderscheid je jezelf op vlakken als ambitie, inzet en
enthousiasme? Maak aanspraak!
• Je weet je weg te vinden op het web en zo ook op Facebook, Instagram en Twitter.
Wat bieden we?
• Een hele toffe stage:je zit bovenop wijdverspreid nieuws en hebt de mogelijkheid om te
werken aan platformen Partyscene, DIGIFOTO Pro, digifoto Starter, Baaz en WINMAG Pro
• Interviewmogelijkheden met gerenommeerde artiesten, fotografen ensuccesvolle
ondernemers
• Professionele begeleiding
• Marktconforme stagevergoeding
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.

